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Um dia, saberão.”         

(Sam Mendes) 



 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMO 
 
 
 

A presente monografia visa analisar a controvérsia que se instaurou em torno do 
emprego das algemas pelos órgãos policiais, mormente com as crescentes 
operações da Polícia Federal em resposta ao aumento da criminalidade em todos 
os setores da sociedade. A questão central é investigar se o uso do apetrecho 
afronta os direitos e princípios constitucionais fundamentais do preso. O texto inicia 
enumerando e descrevendo os direitos e princípios constitucionais fundamentais 
envolvidos na questão e invocados por aqueles que criticam o uso das algemas de 
forma indiscriminada. Na sequência, apresenta-se um histórico sobre o surgimento 
e a evolução do apetrecho em si, e a legislação existente que trata do assunto. 
Estuda-se também, o fenômeno de repentina preocupação do poder legislativo 
nacional, cujos congressistas apresentaram grande número de projetos de lei com 
intuito de disciplinar o tema, da mesma forma que o Supremo Tribunal Federal 
também adentrou na celeuma, editando uma súmula vinculante. Após, se verifica a 
função estatal de prover a ordem social por meio do poder de polícia, o uso da força 
na atividade policial e a preocupação em preservar a vida e a segurança dos 
envolvidos na ação. O uso de algemas pode macular os direitos e princípios 
constitucionais fundamentais quando são usadas com intuito de humilhar o preso 
submetendo-o ao achincalhamento público em exibições na mídia. Por outro lado, 
entende-se necessário a análise e reflexão sobre o tema, considerando todos os 
aspectos envolvidos, sobretudo de ordem prática, admitindo a relativização dos 
direitos individuais quando estes se opõem aos interesses coletivos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Algemas. Princípios Constitucionais. Dignidade da Pessoa 
Humana. Segurança Pública. Polícia. Força. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O Brasil enfrenta ondas de violência, aumento de assaltos, furtos, 

seqüestros e assassinatos. O tema é debatido quase que diariamente pela mídia. 

Mas, um fenômeno atualíssimo que se assiste diz respeito ao significativo aumento 

de verdadeiros escândalos que envolvem grandes empresários, figuras graduadas, 

entre elas políticos, advogados e magistrados. Trata-se de criminosos que nem 

sempre são vistos como os tradicionais vilões, os ladrões de galinha, violentos e 

armados, devido às suas formas sofisticadas e ardilosas de agir. Não obstante, o 

fato destes criminosos geralmente cometerem crimes conhecidos como de colarinho 

branco, sem emprego da tradicional violência sangrenta, seus crimes são tão cruéis 

e bárbaros, como de um latrocínio cometido pelo bandido ordinário. Isso se deve em 

razão da amplitude das consequências de seus atos, geralmente envolvendo 

grandes somas de dinheiro, que são desviados lesando inúmeras pessoas e 

impossibilitando a sua utilização em saúde, educação e segurança pública. 

Entretanto, a polícia vem respondendo incisivamente, implementando 

ações necessárias ao enfrentamento da crescente criminalidade, agindo na 

repressão de todos os tipos de crimes e agora, mais do que nunca, atingindo 

pessoas poderosas dos altos escalões da sociedade. Ressalta-se que estes 

criminosos tem redes de contato e influências, ou fazem parte dos poderes públicos 

de várias esferas, como se tem visto nos noticiários. 
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Justamente devido a essa nova “clientela” das ações policiais é que as 

discussões em torno do tema do uso de algemas têm sido fervorosas, invocando-se 

que estão sendo maculados os princípios constitucionais norteadores do Estado 

Democrático de Direito.  

A polícia, como um órgão do Estado, é competente para a preservação 

da ordem social e o faz por meio dos recursos disponíveis. Nesse contexto, a 

utilização de algemas faz parte dos meios de contenção empregados pelos órgãos 

de segurança. O uso dessa ferramenta é abordado nos estudos teóricos sobre 

técnicas de imobilização e nas aulas práticas, lições que fazem parte das grades 

curriculares de todas as academias de polícia, pois é procedimento largamente 

aplicado nas operações policiais de qualquer instituição envolvida em segurança 

pública, no Brasil e no mundo.  

No entanto, o que torna a discussão mais acirrada é a não existência de 

uma legislação definitiva que guie a questão. O uso de algemas no país teria que 

ser regulado, conforme a Lei nº 7.210, Lei de Execuções Penais – LEP, que prevê 

no art. 199 que o emprego de algemas será disciplinado por decreto federal, mas 

como já foi dito, até o momento isso não foi feito. 

Neste cenário, o presente trabalho se propõe a investigar a problemática 

em torno do emprego das algemas, já que o tema tem alcançado repercussão 

ultimamente, sobretudo por se apresentarem escancaradas na imprensa televisiva 

prisões envolvendo os criminosos da alta sociedade.  

O método empregado no presente trabalho monográfico será o dedutivo, 

partindo de argumentos gerais para argumentos particulares. Onde se tentará 

apresentar na conclusão respostas ao problema, levando em conta os dados 

existentes que serão analisados. Iniciando pelo estudo das argumentos utilizados 

pelos críticos ao emprego das algemas, bem como os princípios invocados, se 

passará a confrontar com a prática no dia-a-dia da polícia. 

A pesquisa será eminentemente teórica, fundada em revisão bibliográfica 

que envolve doutrina de estudiosos das áreas envolvidas no tema, sobretudo as 
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áreas do direito constitucional, direito penal e segurança pública. Portanto, se fará 

um estudo minucioso em livros de doutrina, artigos de revistas e sites 

especializados, legislação e em jurisprudências de nossos Tribunais. 

Neste ponto, cabe ressaltar que, por se tratar de um assunto emergente 

no cenário nacional, depara-se com a escassez de opiniões doutrinárias sobre o 

emprego de algemas, sobretudo entre aqueles estudiosos consagrados nos meios 

acadêmicos, que são os verdadeiros moldadores do direito nos mais variados 

ramos em que cada um atua. Diante desse fato, por ora, restou buscar amparo em 

artigos publicados por operadores do direito tais como promotores, advogados 

criminalistas, delegados e policiais. Essas opiniões foram propagadas em pequenos 

fragmentos doutrinários garimpados na rede mundial de computadores, a internet, 

em sites elitizados de assuntos jurídicos. 

A conclusão a que se pretende chegar, através da investigação 

bibliográfica, é se o uso das algemas macula os direitos individuais do preso, se 

estes devem prevalecer sobre uma técnica de imobilização largamente utilizada por 

todas as polícias onde estão em jogo outros valores igualmente relevantes: a 

segurança pública e a incolumidade dos envolvidos na ação. 

Portanto, será abordado, em um primeiro momento, um rol específico de 

princípios e direitos constitucionais fundamentais. Isto porque os princípios e direitos 

constitucionais fundamentais, além de constituírem arcabouço de proteção aos 

direitos individuais e coletivos, determinam quais os objetivos que devem pautar a 

conduta do Estado Brasileiro, principalmente os que orbitam mais próximos do 

princípio da dignidade humana. Para isso serão demonstradas as concepções de 

grandes autores brasileiros. 

Na sequência se abordará um histórico sobre o apetrecho de contenção, 

objeto central do presente trabalho, além da legislação atualmente existente sobre o 

assunto, mas que, em absoluto, significa um regramento geral e definitivo sobre o 

uso das algemas.  
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No mesmo capitulo se tratará da recente Súmula Vinculante, de número 

11, editada pelo Supremo Tribunal Federal, realizando uma abordagem crítica sobre 

sua aprovação dentro da conjuntura política e social vivenciada no panorama 

demonstrado no início. 

Ainda, nesta parte serão apresentados e discutidos os Projetos de Lei - 

PL, e Projetos de Lei do Senado – PLS, que tramitam no congresso. Neste ponto, 

há se perceber outro sinal da inquietude que tomou conta dos políticos 

congressistas, tal como do poder judiciário. 

No último capítulo se apresentará os mais diversos aspectos que 

precisam ser levados em conta quando se pretende discutir a questão das algemas, 

desde a função do Estado de manter a ordem pública através dos meios 

disponíveis, iniciando pela força que o Estado tem sobre seus cidadãos, com fins de 

manter a ordem social, e assim, a criminalidade. Poder, este, que os próprios 

cidadãos lhe concederam quando do surgimento do Estado, com o objetivo maior 

justamente de promover as condições da convivência coletiva e pacífica. 

Estudar-se-á a que medida os princípios e direitos constitucionais 

fundamentais interferem, ou devem interferir ou se sobrepor nas ações do Estado e 

de seus agentes na constante busca/manutenção da ordem social. 

Portanto, sem ter a pretensão de esgotar o assunto, entende-se 

necessário a análise e reflexão sobre o emprego das algemas, buscando 

instrumentalizar, a partir das concepções antagônicas e diversas de autores e 

juristas que até agora corajosamente se atreveram a abordar este tema novo no 

universo jurídico que já nasceu polêmico. 



 

 

 
 

 
 
 

2 PRINCÍPIOS E DIREITOS CONSTITUCIONAIS FUNDAMENTAIS 

 

 

Antes de adentrar no assunto específico concernente ao emprego das 

algemas na atividade policial, mostra-se imperioso um estudo acerca dos princípios 

e direitos constitucionais fundamentais. Entretanto, em que pese exista uma grande 

gama desses princípios e direitos, e que haja uma integração entre eles, o estudo 

se concentrará naqueles que são, de uma maneira geral, apontados como os mais 

contrariados pelo uso de algemas. Os princípios constitucionais afrontados com o 

uso de algemas foram citados nos debates da vigésima sessão ordinária do plenário 

do STF realizada em 13 de agosto de 2008, a qual versou sobre a edição da 

Súmula Vinculante nº 11. (ANEXO A)  

 

2.1 Considerações preliminares  

Inicialmente faz-se necessário abordar os direitos e princípios 

fundamentais registrando breve distinção dos conceitos de direitos humanos e 

direitos fundamentais, já que em diversos momentos esses conceitos se 

entremeiam. 

Na doutrina, há vários grupos de pensadores, onde alguns entendem que 

se trata da mesma coisa, outros fazem uma clara e precisa distinção, enquanto que 



14 

 

um último grupo lança mão de diferentes terminologias sem, no entanto, atender-se 

ao problema semântico (Frey, 2005). 

O que se observa, entretanto, é que a maioria dos doutrinadores entende 

que não há como confundir direitos humanos com direitos fundamentais, visto que 

estes fazem parte daqueles, porém positivados no ordenamento jurídico. Ou seja, 

se por um lado os direitos humanos possuem sua concepção na “filosofia” e até na 

“religião” (Porto, 2006, p 50), os direitos fundamentais, que no texto constitucional 

convergem essencialmente na dignidade da pessoa humana, são as garantias 

jurídicas palpáveis que se aproximam do cidadão e podem ser pleiteadas a 

qualquer tempo. 

Neste sentido, Guerra Filho (1997) afirma que é imprescindível distinguir 

direitos fundamentas e direitos humanos. Do ponto de vista histórico, os direitos 

fundamentais são originalmente direitos humanos. Numa concepção 

epistemológica, deve-se distinguir os direitos fundamentais, pois referem-se às 

manifestações positivas do direito, com capacidade para produzir efeitos no plano 

jurídico dos direitos humanos. 

Conforme Bonavides (2006), por ocasião da Revolução Francesa e mais 

ainda com a edição da Declaração dos Direitos do Homem, em 1789, surgem 

Constituições com acentuada desconfiança contra o poder, contra a valorização da 

sociedade burguesa e individualista, e uma verdadeira reação ao poder absoluto do 

Estado. 

Instaura-se uma era de direitos fundamentais que evidenciam o respeito 

aos direitos da pessoa humana. Esses direitos, para Sarlet englobam: 

[...] ‘direitos humanos’ se revelou conceito de contornos mais amplos e 
imprecisos que a noção de direitos fundamentais, de tal sorte que estes 
possuem sentido mais preciso e restrito, na medida em que constituem os 
conjuntos de direitos e liberdades institucionalmente reconhecidos e 
garantidos pelo direito positivo de determinado Estado, tratando-se, 
portanto, de direitos delimitados espacial e temporalmente, cuja 
denominação se deve ao seu caráter básico e fundamentador do sistema 
jurídico do Estado de Direito (Sarlet, 2001, p. 34). 
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O que se verifica, por fim, é que na atualidade usa-se, preferencialmente, 

o termo “direitos fundamentais”, quando se refere aos direitos positivados na 

Constituição, e a expressão “direitos humanos” é usada com sentido mais 

abrangente e universal e em documentos internacionais. 

Desta sorte, estes direitos, garantias e princípios fundamentais 

encontram-se positivados em diversos artigos da Constituição Federal de 1988. 

Todavia, tendo em vista que o presente estudo, como já referido anteriormente, tem 

por objetivo específico uma investigação acerca das implicações do emprego de 

algemas na prática da atividade policial, dar-se-á especial atenção, nas seções 

seguintes, aos princípios e direitos constitucionais fundamentais que possuem 

íntima relação com o tema, sobretudo o com Direito Penal e com Processual Penal. 

 

2.2 Princípios Constitucionais 

O princípio constitucional precisa, em primeiro lugar, ter seu conceito 

correlacionado com a noção de princípio dentro do Direito, já que o princípio 

constitucional, além de princípio jurídico, é um princípio que exprime sua força 

teórica e normativa do Direito enquanto ciência e ordem jurídica. 

Para entender satisfatoriamente o conceito de princípio no Direito, 

essencial que sejam analisadas, inicialmente, o significado de princípio 

externamente ao mundo jurídico para depois aprofundar nesta área. 

 Segundo dicionário Michaellis (2007, texto digital), princípio é “sm (lat 

principiu) ato de principiar; momento em que uma coisa tem origem; começo ou 

início. Ponto de partida.” 

O dicionário Aurélio define princípio através de várias acepções: 

Princípio: 1. Momento ou local ou trecho em que algo tem origem [...] 2. 
Causa primária. 3. Elemento predominante na Constituição de um corpo 
orgânico. 4. Preceito, regra, lei. 5. P. ext. Base; germe [...]. 6. Filos. Fonte 
ou causa de uma ação. 7. Filos. Origem de algo, de uma ação ou de um 
conhecimento., 8. Lóg. Na dedução, a proposição que lhe serve de base, 
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ainda que de modo provisório, e cuja verdade não é questionada.   São 
princípios os axiomas, os postulados, os teoremas etc. (Ferreira, 1999, 
texto digital). 

No princípio assenta-se a essência de uma ordem, seus parâmetros 

fundamentais e direcionadores de um sistema. 

Independente de qual for o campo do saber que se conceba, a idéia de 

um princípio ou sua conceituação assinala a estruturação de um sistema de idéias, 

normas e pensamentos por uma idéia fundamental, um pensamento chave, que se 

apresenta como um alicerce sobre o qual todas as demais idéias, pensamento e 

normas são construídos em uma estrutura condizente e se subordinam. 

É neste sentido que se vê a definição de Silva: 

Princípios, no plural, significam as normas elementares ou os requisitos 
primordiais instituídos como base, como alicerce de alguma coisa [...] 
revelam o conjunto de regras ou preceitos, que se fixam para servir de 
norma a toda espécie e ação jurídica, traçando, assim, a conduta a ser 
tida em qualquer operação jurídica [...] exprimem sentido mais relevante 
que o da própria norma ou regra jurídica [...] mostram-se a própria razão 
fundamental de ser das coisas jurídicas, convertendo-as em perfeitos 
axiomas [...] significam os pontos básicos, que servem de ponto de partida 
ou de elementos vitais do próprio Direito (Silva, 2000, p. 639). 

Em se tratando propriamente dos princípios do Direito, estes constituem 

um conjunto de preposições lógicas e que denotam o embasamento de todo o 

sistema jurídico.  

Bonavides nos apresenta claramente este conceito ao se referir a 

“normatividade dos princípios” que, segundo o autor, tal tendência implementa uma 

qualidade quanto à eficácia do princípio dentro do sistema jurídico: 

A proclamação da normatividade dos princípios em novas formulações 
conceituais e os arestos das Cortes Supremas no constitucionalismo 
contemporâneo corroboram essa tendência irresistível que conduz à 
valoração e eficácia dos princípios como normas-chaves de todo o 
sistema jurídico [...] (Bonavides, 2006, p. 286). 

Nas constituições que se manifesta mais fortemente essa transcendência 

dos princípios para o mundo jurídico e deste para o mundo dos fatos, em um 

estágio em que já se reconhece sua efetividade e onipresença, primeiramente nos 

Códigos, e atualmente, muito mais contundentes, nas constituições: 
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O ponto central da grande transformação por que passam os princípios 
reside, em rigor, no caráter e no lugar de sua normatividade, depois que 
esta inconcussamente proclamada e reconhecida pela doutrina mais 
moderna, salta dos códigos, onde os princípios eram fontes de mero teor 
supletório, para as constituições, onde em nossos dias se convertem em 
fundamento de toda a ordem jurídica, na qualidade de princípios 
constitucionais (Bonavides, 2006, p. 289). 

O mesmo autor, mais adiante, completa: 

Os princípios baixaram primeiro das alturas montanhosas e metafísicas de 
suas primeiras formulações filosóficas para a planície normativa do Direito 
Civil. Transitando daí para as Constituições, noutro passo largo, subiram ao 
degrau mais alto da hierarquia normativa (Bonavides, 2006, p. 293). 

Nos princípios constitucionais, agregam-se bens e valores considerados 

alicerces de validade de todo o sistema jurídico, são o ápice do sistema jurídico, 

pois tudo que lhes segue tem que estar perfeitamente harmonizado com seus 

preceitos. E assim, servirão de espinha dorsal para as futuras normas, tendo sua 

efetivação concretizada à medida que forem sendo editadas normas em torno se 

sua estrutura base. 

Neste sentido destacam-se os ensinamentos de Barroso:   

[...] os princípios constitucionais são, precisamente, a síntese dos valores 
mais relevantes da ordem jurídica. A Constituição [...] não é um simples 
agrupamento de regras que se justapõem ou que se superpõem. A idéia de 
sistema funda-se na de harmonia, de partes que convivem sem atritos. Em 
toda ordem jurídica existem valores superiores e diretrizes fundamentais 
que ‘costuram’ suas diferentes partes. Os princípios constitucionais 
consubstanciam as premissas básicas de uma dada ordem jurídica, 
irradiando-se por todo o sistema. Eles indicam o ponto de partida e os 
caminhos a serem percorridos. (Barroso, 2004, p. 153). 

Outra importante função dos princípios constitucionais é, segundo Bastos 

(2001b, p. 161), “[...] servir como critério de interpretação das normas 

constitucionais, seja ao legislador ordinário, no momento da criação das normas 

infraconstitucionais, seja aos juízes no momento da aplicação dos direitos [...]”. 

Nunes (2002, p. 39), indo mais longe, afirma que os princípios funcionam 

como verdadeiras “supranormas, isto é, [...] agem como regras hierarquicamente 

superiores às próprias normas positivadas no conjunto das proposições escritas ou 

mesmo às normas costumeiras”. 
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Enfim, pode-se ver que os princípios constitucionais são valores 

agregados à Constituição Federal de um país, com a finalidade de sistematização 

da carta constitucional, ou como expressa Bastos (2001b, p. 161) “[...] de servir 

como critério de interpretação e finalmente, o que é mais importante, espraiar os 

seus valores, pulverizá-los sobre todo o mundo jurídico”. 

São vários princípios constitucionais consagrados e que se encontram 

positivados em diversos artigos da Constituição Federal de 1988, sendo que, 

perante o seu grande número, poderia ser objeto de todo um trabalho de conclusão 

de curso. Entretanto, no presente estudo, haverá um relevo especial àqueles que 

frequentemente tem relação com a atividade policial, especialmente no que se 

refere ao emprego das algemas, bem como às próprias garantias e direitos dos 

cidadãos tuteladas pelo Estado Democrático de Direito. 

Sendo assim, tratar-se-á dos princípios iniciando por aquele que constitui 

um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, e que, por isso, permeia 

todos os demais princípios constitucionais e infraconstitucionais e, acima de tudo, 

deve nortear a totalidade das ações adotadas pelo Estado Brasileiro, não apenas no 

que se refere aos direitos individuais, mas também concernente à manutenção e 

harmonização da convivência coletiva, qual seja: o princípio da dignidade da pessoa 

humana. 

 

2.2.1 Princípio da Dignidade da Pessoa Humana 

Segundo Nunes (2002, p. 46) “dignidade é um conceito que foi sendo 

elaborado no decorrer da história e chega ao início do século XXI repleta de si 

mesma como um valor supremo, construído pela razão jurídica”. 
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A dignidade da pessoa humana1 é o principal direito fundamental 

garantido na nossa Constituição Federal eis que: 

[...] é ela, a dignidade, o primeiro fundamento de todo o sistema 
constitucional posto e o último arcabouço da guarida dos direitos 
individuais. É a dignidade que dá direção, o comando a ser considerado 
primeiramente pelo intérprete, (Nunes, 2002, p. 45).  

Ainda para Nunes (2002, p. 55) “o mais importante princípio 

constitucional é a dignidade da pessoa humana, é ela que dá diretriz para a 

harmonização dos princípios [...]”. 

A dignidade da pessoa humana garante a igualdade sem discriminação 

de qualquer espécie, uma vez que: 

O ser humano, o homem, seja qual origem for, sem discriminação de raça 
sexo, religião, convicção política ou filosófica, tem direito a ser tratado pelos 
semelhantes como “pessoa humana”, fundando-se, o atual Estado de 
direito, em vários atributos, entre os quais se inclui a “dignidade” do 
homem, repelido, assim, como aviltante e merecedor de combate qualquer 
tipo de comportamento que atente contra apanágio do homem (Cretella 
Junior, 1997, p. 139).  

A dignidade da pessoa humana funciona como mecanismo unificador dos 

direitos fundamentais e inerentes à espécie humana, eis que visa garantir o bem 

estar do cidadão protegendo-os dos sofrimentos evitáveis na esfera social 

(Chimenti; Capez; Elias Rosa; Santos, 2005). 

Também é a dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos mais 

importantes dentro do Estado Democrático de Direito, porque garante moralmente 

os direitos fundamentais elencados na Constituição Federal, visto que: 

Concede unidade aos direitos e garantias fundamentais, sendo inerente às 
personalidades humanas. Esse fundamento afasta a idéia de predomínio 
das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da 
liberdade individual. A dignidade é um valor espiritual e moral inerente à 
pessoa, que se manifesta singularmente na autodeterminação consciente e 
responsável da própria vida e que traz consigo a pretensão ao respeito por 
parte das demais pessoas, constituindo-se um mínimo invulnerável que 
todo estatuto jurídico deve assegurar, de modo que, somente 
excepcionalmente, possam ser feitas limitações ao exercício dos direitos 

                                                            
1 Art. 1º “A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios 

e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamento”: 
I – a soberania. 
II – a cidadania 

III – a dignidade da pessoa humana“. 
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fundamentais, mas sempre sem menosprezar a necessária estima que 
merecem todas as pessoas enquanto seres humanos (Moraes, 2005, p.16). 

Ainda sobre o referido princípio, Silva (2006, p. 105) diz que a “dignidade 

da pessoa humana é um valor supremo que atrai o conteúdo de todos os direitos 

fundamentais do homem, desde o direito à vida”.  

Pela lição de Nunes (2002, p. 49) “então, a dignidade nasce com a 

pessoa. É-lhe inata. Inerente à sua essência”. A dignidade que nasce com o 

indivíduo, vai se estruturando e se modificando ao longo de sua vida, pois: 

[...] acontece que nenhum indivíduo é isolado. Ele nasce, cresce e vive no 
meio social. E aí, nesse contexto, sua dignidade humana ganha – ou, como 
veremos, tem o direito de ganhar – um acréscimo de dignidade. Ele nasce 
com integridade física e psíquica, mas chega um momento de seu 
desenvolvimento que seu pensamento tem de ser respeitado, suas ações e 
seu comportamento – isto é, sua liberdade – sua imagem, sua intimidade, 
sua consciência – religiosa, científica, espiritual – etc., tudo compõe sua 
dignidade, (Nunes, 2002, p. 49). 

A dignidade2 da pessoa humana é elemento matriz dentro do Estado 

Democrático de Direito, como expressa Silva (2003, p. 71), “Sem esta é impossível 

a crença íntima na cidadania, que conduz à soberania popular e, esta à 

concretização da democracia através da aplicação procedimental do princípio 

democrático contido no texto constitucional”. 

Segundo Chaim Perelman todo ser humano tem dignidade só pelo fato já 

de ser pessoa, uma vez que: 

Com efeito, se é respeito pela dignidade humana a condição para uma 
concepção jurídica dos direitos humanos, se se(sic) trata de garantir esse 
respeito de modo que se ultrapasse o campo do que é efetivamente 
protegido, cumpre admitir, como corolário, a existência de um sistema de 
direito com um poder de coação. Nesse sistema o respeito pelos direitos 
humanos imporá, a um só tempo, a cada ser humano – tanto no que 
concerne a si próprio quanto no que concerne aos outros homens – e ao 
poder incumbido de proteger tais direitos a obrigação de respeitar a 
dignidade da pessoa (apud, Nunes, 2002, p. 53). 

O legislador brasileiro, ao colocar a dignidade da pessoa humana como 

fundamento da Constituição Federal, se preocupou em condenar práticas como da 

                                                            
2 A Constituição Federal da Alemanha Ocidental do pós-guerra traz, também, estampada no seu 

artigo de abertura que “A dignidade da pessoa humana é intangível. Respeitá-la e protegê-la é 
obrigação de todo poder público”. 
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tortura, sob todas as suas modalidades, do racismo e outras humilhações. Assim o 

constituinte colocou a pessoa humana não como simples meio para alcançar certos 

objetivos, como, por exemplo, o econômico, mas sim um conteúdo de ordem moral 

e material (Bastos, 2001b). 

Assim, vê-se que o princípio da dignidade da pessoa humana caracteriza 

uma garantia fundamental, pois para que a pessoa possa usufruir seus outros 

direitos é necessário que esta tenha uma vida digna. 

No caso específico em estudo, que é o emprego de algemas, alguns 

autores, como se verá mais adiante, afirmam que a simples colocação de algemas 

configura por si só uma violação ao princípio da dignidade humana. 

 

2.2.2 Princípio da Presunção da Inocência 

Sobre o princípio da presunção de inocência3, entende-se que é um 

princípio constitucional muito importante, porque garante ao cidadão a inocência até 

que o Estado apresente a robusta prova de sua culpabilidade, podendo-se assim, a 

partir desse momento, ser considerado culpado. Desta forma, o cidadão fica livre do 

simples arbitramento do Estado, assim, pode defender-se lançando mão todos os 

meios de prova cabíveis para provar sua inocência. Sobre esses argumentos, o 

princípio da presunção de inocência é caracterizado como uma garantia processual 

constitucional. 

O princípio da presunção de inocência atua como regulador da atividade 

punitiva do Estado, onde se procura dar um equilíbrio entre a pretensão punitiva e a 

liberdade dos cidadãos, ou seja, o Estado não poderá agir senão dentro dos limites 

fixados pelas normas jurídicas. 

                                                            
3 A Declaração dos Direitos Humanos, da ONU, de 1948, consagrou em seu art. 11: "Toda pessoa 

acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência, enquanto não se prova sua 
culpabilidade, de acordo com a lei e em processo público no qual se assegurem todas as garantias 
necessárias para sua defesa". 
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Este princípio se consolidou no Brasil com a CF de 1988 e, por fim, o 

Congresso Nacional, através do Decreto Legislativo n.º 27, de 26 de maio de 1992, 

aprovou o texto da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São 

José da Costa Rica). Assim, o governo brasileiro, em 25 de setembro de 1992, 

depositou a Carta de Adesão a esta Convenção, determinando-se seu integral 

cumprimento pelo Decreto n.º 678, de 06 de novembro de 1992, publicado no DOU 

de 09.11.92, pág. 15.562 e ss4. 

Portanto, o princípio da presunção de inocência passou a ser assegurado 

no ordenamento jurídico brasileiro, por duas normas: o art. 5º, inciso LVII, da 

Constituição Federal, segundo o qual "ninguém será considerado culpado até o 

trânsito em julgado de sentença penal condenatória" e o art. 8º, I, do Pacto de São 

José da Costa Rica, que tem valor de preceito constitucional. Deste modo as duas 

redações se completam atuando como garantia fundamental. 

A presunção de inocência é caracterizada como um dos princípios 

basilares do Estado de Direito, atuando como uma garantia processual penal 

visando assim a tutela da liberdade pessoal (Moraes, 2007). 

Conseqüentemente, afirma Moraes (2007, p. 112), “[...] há a necessidade 

de o Estado comprovar a culpabilidade do indivíduo, que é constitucionalmente 

presumido inocente, sob pena de voltarmos ao total arbítrio estatal”. 

A decisão condenatória, dada pelo judiciário, é requisito básico para que 

uma pessoa possa ser considerada culpada, portanto pode-se ver na transcrição 

seguinte, que esta decisão condenatória é fundamental: 

Somente a sentença penal condenatória, ou seja, a decisão que não cabe 
mais recurso, é razão jurídica suficiente para que alguém seja considerado 
culpado. A sentença penal, como a civil, não tem em vista a afirmação da 
verdade do fato, pois este continua a ser o que era, nem o ordenamento 
jurídico pretende que seja tido como verdadeiro o fato que o juiz aponta 
como fundamento da decisão final. [...] Em dado momento do processo 
penal, em qualquer grau, quando o Estado declara, em definitivo, que o 

                                                            
4 Com efeito, o Pacto de São José da Costa Rica, em seu art. 8º, I, estabelece o princípio da 

presunção de inocência ou do estado de inocência, em sua dimensão real, ao asseverar que: 
"Toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não se 
comprove legalmente sua culpa". 
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acusado é culpado, ocorre à preclusão dos procedimentos recursais para a 
nova decisão, tendo-se, assim, a coisa julgada penal formal, que outorga à 
sentença o atributo de imutabilidade, dando-se assim, o arremate ao direito 
de nova decisão de mérito sobre o objeto em que incidiu a sentença. No 
instante preciso em que à sentença penal condenatória transitou em 
julgado, o acusado, até então, presumido inocente, passa ao estatus de 
culpado, por que a sentença penal de mérito, tornada irrecorrível, assinala 
que o limite ou barreira em que o Estado seu poder-dever de acusar, 
ficando, desse momento em diante, liberto da obrigação jurisdicional penal. 
Só, neste instante, é que se pode dizer: “A é culpado”, “é criminoso” e, 
como tal, pode ser objeto de identificação criminal (Cretella Junior, 1997, p. 
537-538). 

O referido princípio não estabelece que todos são inocentes, mas sim 

que ninguém será considerado culpado até a sentença penal condenatória e que 

somente com esta transitada em julgado é que a pessoa passará a ser considerada 

culpada, conforme entendimento do autor na transcrição a seguir: 

O principio da presunção de inocência consubstancia-se, portanto, no 
direito de não ser declarado culpado senão mediante sentença judicial com 
trânsito em julgado, ao término do devido processo legal (due process of 
law), em que o acusado pôde utilizar-se de todos os meios de prova 
pertinentes para a sua defesa (ampla defesa) e para a destruição da 
credibilidade das provas pela acusação (contraditório) (Moraes, 2002, p. 
268). 

Ainda, segundo Moraes (2002, p. 268), “o direito de ser presumido 

inocente, consagrado constitucionalmente pelo art. 5°, LVII, possui quatro básicas 

funções”. Essas funções são as seguintes: 

• Limitação à atividade legislativa; 

• Critério condicionador das interpretações das normas vigentes; 

• Critério de tratamento extra-processual em todos os seus aspectos 

(inocente); 

• Obrigatoriedade de ônus da prova5 da prática de um fato delituoso ser 

sempre do acusador.   

                                                            
5 O ônus da prova dos fatos constitutivos da pretensão penal pertence com exclusividade à 

acusação, sem que se possa exigir a produção por parte da defesa de provas referentes a fatos 
negativos (provas diabólicas). Necessidade de colheita de provas ou de repetição de provas já 
obtidas perante o órgão judicial competente, mediante o devido processo legal, contraditório e 
ampla defesa. Absoluta independência funcional do magistrado na valoração livre das provas, 
(Moraes, 2002, p. 269). 
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Deste modo pode-se observar que cabe ao Estado o ônus de provar a 

culpabilidade do agente, e não o agente provar a sua inocência.  

Diante disso, de modo algum o acusado poderá sofrer qualquer sanção 

ou castigo, antes de receber a sentença judicial derradeira quanto a sua 

culpabilidade. No que se refere às algemas, estas não podem ser utilizadas quando 

houver a intenção de submeter o acusado a qualquer constrangimento relativo ao 

mérito da acusação. Pode-se admitir seu emprego unicamente se necessário aos 

procedimentos policiais de contenção temporária, ou de translado até ou entre 

estabelecimentos prisionais. 

 

2.2.3 Princípio do Devido Processo Legal 

A contenda em torno do uso das algemas encontra também militantes 

que consideram seu emprego em desconformidade com o princípio constitucional 

do devido processo legal (art. 5º inciso LIV, LV CF/88)6, onde toda e qualquer 

pessoa só pode ser punida, após a análise pelo juiz competente de acordo com a 

organização judiciária vigente, posto que é assegurado ao acusado, durante toda a 

instrução processual, o contraditório e a ampla defesa. 

Segundo Moraes (2007, p. 99), “a constituição federal de 1988 incorporou 

o princípio do devido processo legal, que remonta à Magna Charta Libertatum de 

1215, de vital importância no direito anglo-saxão”. O artigo XI, nº 1°, da Declaração 

Universal dos Direitos do Homem, garante que: 

Todo homem acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido 
inocente até que sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, 
em julgamentos público no qual lhe tenham sido asseguradas todas as 
garantias necessárias à sua defesa (Declaração, 1948, texto digital). 

                                                            
6 Constituição Federal de 1988, artigo 5º, LIV, “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens 

sem o devido processo legal”; LV, “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos 
acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a 
ela inerentes”. 
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O devido processo legal vem da expressão inglesa “dues process of law”, 

onde Due quer dizer “devido”, “próprio”, “adequado”, assim pode-se definir a partir 

dessa expressão inglesa como sendo o processo adequado ou processo próprio 

(Cretella Júnior, 1997). 

Este princípio constitucional garante ao acusado o direito de se defender, 

e de ser processado por autoridade competente, eis que: 

[...] é aquele em que todas as formalidades são observadas, em que a 
autoridade competente ouve o réu e lhe permite a ampla defesa, incluindo-
se o contraditório e a produção de todo tipo de prova – desde que obtida 
por meio lícito – prova que entenda seu advogado dever produzir, em juízo. 
Sem processo e sem sentença, ou prolatada esta por autoridade 
incompetente, ninguém será privado de liberdade ou de seus bens, 
(Cretella Junior, 1997, p. 530). 

Garantindo o processo adequado aos litigantes, o Estado está ao mesmo 

tempo dando ao cidadão o que é seu de direito segundo a norma jurídica, de modo 

que os atos processuais não podem fugir da constitucionalidade do princípio do 

devido processo legal, sob pena de estes atos serem considerados meras 

arbitrariedades do Estado (Silva, 2006). 

O princípio do devido processo legal é mais uma garantia do que 

propriamente um direito, uma vez que ele visa a proteger o cidadão de decisões 

arbitrárias do Estado. Não pode haver confusão entre garantia e direito, eis que 

manifestamente trata-se de virtudes diversas: 

 A garantia – meio de defesa – se coloca então diante do direito, mas com 
este não se deve confundir. Ora, esse erro de confundir direitos e 
garantias, de fazer um sinônimo da outra, tem sido reprovado pela boa 
doutrina, que separa com nitidez os dois institutos, não incluindo em lapsos 
dessa ordem, tão freqüentes entre alguns dicionaristas célebres. É o que 
acontece com o Dicionário da Real Academia Espanhola ao definir as 
garantias constitucionais como os direitos que a Constituição de um Estado 
reconhece a todos os cidadãos. Em idêntica falta incide também, cerca de 
40 anos depois, o Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, o léxico 
de mais fama e autoridade no Brasil, que assim define a garantia 
constitucional: direitos e privilégios dos cidadãos conferidos pela 
Constituição dum país, (Bonavides, 2006, p. 526). 

Tão importante é o devido processo legal, como princípio constitucional, 

que ele representa a base legal para a aplicação de todos os demais princípios, 
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qualquer que seja o ramo do direito processual. Percebe-se que o devido processo 

legal é dupla proteção ao indivíduo, eis que: 

[...] atuando no âmbito material de proteção ao direito de liberdade, quanto 
no âmbito formal, ao assegurar-lhe paridade total de condições com o 
Estado-persecutor e plenitude de defesa (direito à defesa técnica, à 
publicidade, à citação, de produção ampla de provas, de ser processado e 
julgado pelo juiz competente, aos recursos, à decisão imutável, à revisão 
criminal) (Moraes, 2007, p. 100). 

Assim, o devido processo legal é uma garantia sublime da justiça, pois 

conforme o que expressa Bastos (2001b, p. 234) “o direito ao devido processo legal 

é mais uma garantia do que propriamente um direito. Por ele visa-se proteger a 

pessoa contra a ação arbitrária do Estado. Colima-se, portanto, a aplicação da lei”. 

O devido processo legal pressupõe: 

Elaboração regular e correta da lei, bem como sua razoabilidade, senso de 
justiça e enquadramento nas preceituações constitucionais (é o chamado 
devido processo legal em sentido material). Aplicação judicial da lei, por 
meio de instrumento hábil à sua realização e aplicação (é o chamado 
devido processo legal processual). Bastaria tal princípio para que daí 
decorressem todas as conseqüências processuais que garantiam aos 
litigantes o direito a um processo e a uma sentença justa. Esse princípio é, 
portanto, o gênero do qual os demais princípios constitucionais do processo 
são espécies: o princípio da publicidade, da motivação, do juiz natural, do 
contraditório, da ampla defesa, da impossibilidade de utilização em juízo de 
prova obtida por meio ilícito etc. Nelson Nery Junior afirma que bastaria a 
Constituição Federal ter enunciado o princípio do devido processo legal que 
tornaria desnecessária a enumeração dos princípios do juiz natural, da 
publicidade, da ampla defesa, do contraditório, entre outros (Chimenti; 
Capez; Elias Rosa; Santos, 2005, p. 64). 

Conforme jurisprudência do STF transcrita a seguir, o devido processo 

legal coloca o Estado no seu devido papel de atividade punitiva, mas, 

estabelecendo métodos a serem seguidos para não serem considerados como ato 

de arbítrio contra o cidadão. Pelas decisões do Supremo, o Estado é quem deve 

produzir integralmente a prova da culpabilidade do agente infrator e, faculta o 

acusado a necessidade de este demonstrar sua inocência e os demais direitos para 

se defender: 

Devido processo legal e tutela de jurisdição: STF - A submissão de uma 
pessoa à jurisdição penal do Estado coloca em evidência a relação de 
polaridade conflitante que estabelece entre a pretensão punitiva do Poder 
Público e o Resguardo a intangibilidade do jus libertatis titularizado pelo 
réu. A persecução penal rege-se, enquanto atividade estatal juridicamente 
vinculada, por padrões normativos, que, consagrados pela Constituição e 
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pelas leis, traduzem limitações significativas ao poder do Estado. Por isso 
mesmo, o processo penal só pode ser concebido – e assim deve ser visto – 
como instrumento de salvaguarda da liberdade do réu. O processo penal 
condenatório não é um arbítrio do Estado. Ele representa, antes, um 
poderoso meio de contenção e de delimitação dos poderes de que dispõem 
os órgãos incumbidos da persecução penal. Ao delinear um circulo de 
proteção em torno da pessoa do réu – que jamais se presume culpado, até 
que sobrevenha irrecorrível sentença que, condicionado pro parâmetros 
ético-jurídicos, impõe ao órgão acusador o ônus integral da prova, ao 
mesmo tempo em que faculta ao acusado que jamais necessita demonstrar 
sua inocência, o direito de defender-se e que questionar, sob a égide do 
contraditório, todos os elementos probatórios produzidos pelo MP. A 
própria exigência de processo judicial representa poderoso fator de inibição 
do arbítrio e de restrição ao poder de coersão do Estado. A cláusula nulla 
poena sine judicio exprime, no plano do processo penal condenatório, a 
fórmula de salvaguarda da liberdade individual (1° T – HC n° 73.338/RJ – 
rel. Min. Celso de Mello – RTJ 161/264) (apud, Moraes, 2002, p. 257-258). 

Destaque-se que o princípio atua como regulador do equilíbrio entre as 

partes num processo judicial penal onde em um dos pólos está o Estado com sua 

pretensão punitiva e, no outro lado, está o cidadão que cometeu a infração. 

O devido processo legal tem como corolários a ampla defesa e o 

contraditório, que deverão ser assegurados aos litigantes, em processo judicial ou 

administrativo, e aos acusados em geral conforme o artigo 5º, LV da Constituição 

Federal de 1988.  

 

2.2.3.1 Ampla Defesa 

Por ampla defesa7 entende-se o direito da parte poder utilizar todos os 

meios de provas possíveis, para convencer o juiz sobre sua inocência. Conforme 

Chimenti, Cape, Elias Rosa e Santos (2005, p. 65), “[...] significa que as partes terão 

o direito de pleitear a produção de provas, de participar dos atos probatórios e de 

pronunciar-se sobre o resultado”. 

Conforme Bastos (2001b, p. 234), “por ampla defesa deve-se entender o 

asseguramento que é feito ao réu de condições que lhe possibilitem trazer para o 

                                                            
7 Artigo 5°, LV da CF/88: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em 
geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”. 
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processo todos os elementos tendentes a esclarecer a verdade”. Assim, a ampla 

defesa garante a igualdade entre as partes visto que: 

[...] só estará plenamente assegurada quando uma verdade tiver iguais 
possibilidades de convencimento do magistrado, quer seja ela alegada pelo 
autor, quer pelo réu. Às alegações, argumentos e provas trazidos pelo 
autor são necessários que corresponda igual possibilidade de geração de 
tais elementos por parte do réu, (Bastos, 2001b, p. 235). 

Existem diversos modos para caracterizar a ampla defesa, podendo ela 

assumir várias direções, segundo Bastos (2001b, p. 234) “[...] ela assume múltiplas 

direções ora se traduzindo na inquirição de testemunhas, ora na designação de um 

defensor dativo, não importando, assim, as diversas modalidades, em um primeiro 

momento”. 

Portanto, uma das previsões que estão elencadas na ampla defesa, 

assegura o direito de ser informado de que se está sendo acusado em um processo 

judicial e, que deverá ser informado sobre todos os atos que ocorreram no processo 

até o momento de sua citação (Moraes, 2002). Examine-se acórdão do STJ: 

Devido processo legal, ampla defesa, contraditório e citação: STJ – 
“Consoante a melhor doutrina a citação é ato fundamental do processo, por 
que de outro modo não se configuraria este como actum trium personarum, 
desapareceriam o contraditório e o direito de defesa, e inexistiria o devido 
processo legal” (3ª T. – Resp n° 14.201-0/CE – rel. Min. Waldemar Zveiter – 
Ementário STJ, 06/383) (apud, Moraes, 2002, p. 258). 

Logo, a ampla defesa existe para conferir ao acusado o direito a sua 

liberdade integral, frente à prepotência do Estado, onde de um lado está o direito da 

parte de se defender, e do outro o direito do Estado em acusar usando provas 

concretas (Cretella Junior, 1997). 

A ampla defesa é caracterizada como uma garantia constitucional 

inerente a todos os cidadãos que vivem no Estado Democrático de Direito, essa 

democracia está relativamente ligada ao direito de se defender, de contestar a 

prova que foi produzida contra a sua pessoa. 
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2.2.3.2 O contraditório 

O contraditório8 é caracterizado pela informação e o direito de contradizer 

qualquer prova ou ato processual, bem como, usar da ampla defesa, contrariando 

tal prova. Assim, o contraditório implica no direito que tem as partes de serem 

ouvidas nos autos. 

Segundo Chimenti, Capez, Elias Rosa e Santos (2005, p. 65) “[...] o 

conceito de contraditório formulado por Joaquim Mendes de Almeida: ciência 

bilateral dos atos e termos do processo, aliada à possibilidade de contrariá-los”. 

Conforme jurisprudência do STJ, o contraditório atua em consonância com o 

princípio da igualdade: 

Contraditório e princípio da igualdade processual: STJ – “O princípio do 
contraditório, com assento constitucional, vincula-se diretamente ao 
princípio da igualdade substancial, sendo certo que essa igualdade, tão 
essencial ao processo dialético, não ocorre quando uma das partes se vê 
cercada em seu direito de produzir prova ou debater a que se produziu” (4ª 
T. Resp nº 998/PA – rel. Min. Sálvio de Figueiredo – Ementário STJ, 
01/378) (apud, Moraes, 2002, p. 258). 

O contraditório, nada mais é do que a exteriorização da ampla defesa, 

pois a todo ato produzido pela acusação, caberá igual direito da defesa de opor-se, 

isto, conforme Nelson Nery Jr. para quem: 

O princípio do contraditório, além de fundamentalmente constituir-se em 
manifestação do princípio do Estado de Direito, tem íntima ligação com o 
da igualdade das partes e o do direito de ação, pois o texto constitucional, 
ao garantir aos litigantes o contraditório e a ampla defesa, quer significar 
que tanto o direito de ação, quanto o direito de defesa são manifestação do 
princípio do contraditório (apud, Moraes, 2007, p. 100-101). 

Assim como o autor mencionado acima, outros como Bastos também 

referem que o contraditório está inserido dentro da ampla defesa como se pode ver 

a seguir: 

O contraditório, por sua vez, se insere dentro da ampla defesa. Quase que 
com ela de confunde integralmente na medida em que um defesa hoje em 
dia não pode ser senão contraditória. O contraditório é pois a exteriorização 
da própria defesa. A todo ato produzido caberá igual direito da outra parte 
de opor-lhe ou de dar-lhe a versão que lhe convenha, ou ainda de fornecer 

                                                            
8 Artigo 5° LV da Constituição Federal “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos 
acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela 
inerentes”. 
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uma interpretação jurídica diversa daquela feita pelo autor (Bastos, 2001b, 
p. 235). 

Observe-se, todavia, que pela jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal, somente estão sujeitos ao contraditório os atos produzidos no processo 

judicial, isto é, atos como o inquérito policial, civil e interrogatório judicial, não ficam 

sujeitos ao contraditório, como salienta o acórdão seguinte: 

Interrogatório judicial e contraditório: STF – “O interrogatório judicial 
não está sujeito ao princípio do contraditório. Subsiste, em conseqüência, a 
vedação legal – igualmente extensível ao órgão da acusação -, que impede 
o defensor do acusado de intervir ou de influir na formulação das perguntas 
e na enunciação das respostas. A norma inscrita no art. 187 do Código de 
Processo Penal foi integralmente recebida pela nova ordem constitucional” 
(1ª T. – HC nº 68.929-9/SP – rel. Min. Celso de Mello, Diário da Justiça, 
Seção I, 28 ago. 1992, p. 13.453) (apud, Moraes, 2002, p. 258). 

Assim, conforme Cretella Junior (1997, p. 533), “o contraditório é típico 

dos processos em que a relação processual é “biface”; de um lado, o Estado, 

acusando; de outro lado, o particular sofrendo o impacto da acusação e 

defendendo-se”. Neste raciocínio, o princípio do contraditório pode ser concretizado 

de maneira bem prática e simples nas palavras de Greco Filho: 

O contraditório se efetiva assegurando-se os seguintes elementos: a) o 
conhecimento da demanda por meio de ato formal de citação; b) a 
oportunidade, em prazo razoável, de se contrariar o pedido inicial; c) a 
oportunidade de produzir prova e se manifestar sobre a prova produzida 
pelo adversário; d) a oportunidade de estar presente a todos os atos 
processuais orais, fazendo consignar as observações que desejar, e) a 
oportunidade de recorrer da decisão desfavorável (Greco Filho, 2007, p. 
90) 

Ora, não havendo o processo judicial conseqüentemente não haverá o 

devido processo legal, muito menos a ampla defesa e o contraditório.  

Pois é pelo suposto afrontamento desses institutos, que os críticos ao 

emprego de algemas embasam seus argumentos, afirmando que a aplicação 

abusiva do apetrecho submete o preso a uma pena adicional, sem sequer ter sido 

julgado, ferindo, portanto o princípio do devido processo legal, sobretudo quando há 

exibição pública dos algemados, afetando assim também o seu direito à imagem 

que será visto mais adiante. 
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2.3 Princípio da Proporcionalidade 

Diante da vasta gama de direitos e princípios constitucionais ocorre com 

frequência uma colisão entre dois ou mais princípios em determinada situação 

fática. Surgem situações nas quais tais princípios se apresentam em oposição, 

fazendo-se necessário a compatibilização entre os mesmos por intermédio do 

princípio da proporcionalidade, “o qual permitirá, por meio de juízos comparativos de 

ponderação dos interesses envolvidos no caso concreto, harmonizá-los, através da 

redução proporcional do âmbito de aplicação de ambos (colisão com redução 

bilateral) ou de um deles apenas (colisão com redução unilateral)” (Frey, 2005, p. 

65). 

O princípio da proporcionalidade tem sua origem na Alemanha, onde é 

chamado de Verhältnismässingkeigkeitsprinzip, e busca humanizar as relações 

jurídicas, aparecendo mais tarde nos Estados Unidos da América como 

Reasonnableness (Razoabilidade), em que procura amenizar a aplicação da 

legislação em casos concretos. Embora haja pequenas diferenças entre 

Verhältnismässigkeit e a Reasonnableness, ambas correntes possuem objetivos 

equivalentes que são a consideração por todos os direitos e princípios envolvidos 

relativizando sua aplicabilidade considerando as peculiaridades de cada situação no 

caso concreto, e não levando em conta apenas a abstração e a frieza da lei. 

Barroso (2004, p. 224), entende que ambas correntes, e por 

consequência as nomenclaturas, podem ser empregadas indistintamente, em razão 

da fungibilidade existente entre elas. Ainda, segundo o referido autor, a doutrina e a 

jurisprudência, assim na Europa continental como no Brasil, preferem fazer 

referência ao princípio da proporcionalidade, enquanto que nos Estados Unidos 

emprega-se mais o termo razoabilidade, que, segundo o mesmo autor “é um 

parâmetro de valoração dos atos do Poder Público para aferir se eles estão 

informados pelo valor superior inerente a todos ordenamento jurídico: a justiça.” 

No Brasil, já está claramente pacificada na jurisprudência a utilização do 

princípio da proporcionalidade/razoabilidade nas situações em que exista uma prova 

ilícita, desde que venha a beneficiar o réu, conforme se vislumbra nos ensinamentos 

de Moraes: 
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[...] a doutrina constitucional passou a atenuar a vedação das provas 
ilícitas, visando corrigir distorções a que a rigidez da exclusão poderia levar 
em caso de excepcional gravidade. Essa atenuação prevê, com base no 
Princípio da Proporcionalidade, hipóteses em que as provas ilícitas, em 
caráter excepcional e em casos extremamente graves, poderão ser 
utilizadas, pois nenhuma liberdade pública é absoluta, havendo 
possibilidade, em casos delicados, em que se percebe que o direito 
tutelado é mais importante que o direito à intimidade, segredo, liberdade de 
comunicação, por exemplo, de permitir-se sua utilização (Moraes, 2007, p. 
105). 

Sendo assim, esta doutrina de origem estrangeira vem ganhando espaço 

no cenário jurídico nacional, já que é forçoso que se resolva a colisão dos princípios 

porque a possibilidade de ocorrerem divergências entre eles são inúmeros. Neste 

sentido a autora apresenta os seguintes exemplos: 

Pode-se dizer que ocorre a colisão de direitos fundamentais quando, no 
caso concreto, o exercício de um direito fundamental por um titular 
obstaculaliza, afeta ou restringe o de outro titular de um direito também 
fundamental. Exemplos de tal colisão podem ser encontrados na liberdade 
artística, intelectual, científica ou de comunicação (art. 5º, inciso XV da CF) 
que podem entrar em rota de colisão com a intimidade, a vida privada, a 
honra ou a imagem das pessoas (art. 5º, inciso X da CF) (Frey, 2005, p. 
62). 

A mesma dissensão acontece no tema objeto de presente trabalho, onde, 

se por um lado há que se garantir a dignidade, a intimidade, a integridade física, a 

presunção de inocência da pessoa que é detida, por outro, é essencial que se 

garanta a operacionalidade das ações de segurança pública, a liberdade de 

imprensa, a integridade física de terceiros e a vida dos policiais. 

 

2.4 Direito à Imagem 

A imagem é um dos direitos inerentes a própria personalidade do 

homem, que, por sua vez é normalmente definido como direito irrenunciável e 

intransmissível, de que todo indivíduo dispõem desde sua concepção até mesmo 

após sua morte e constitui aspectos de sua identidade. 

Segundo D’Azevedo: 

Os direitos da personalidade são direitos subjetivos inerentes à pessoa 
humana e fora da órbita patrimonial, portanto são absolutos, indisponíveis, 
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inalienáveis, intransmissíveis, imprescritíveis, irrenunciáveis e 
impenhoráveis. (D’Azevedo, 2001, texto digital) 

No que se refere à imagem, esta constitui a exteriorização da 

personalidade do indivíduo na sociedade. Segundo Hermano Durval, apud 

D’Azevedo (2001, texto digital) “direito à imagem é a projeção da personalidade 

física (traços fisionômicos, corpo, atitudes, gestos, sorrisos, indumentárias, etc.) ou 

moral (aura, fama, reputação, etc.) do indivíduo (homens, mulheres, crianças ou 

bebê) no mundo exterior". 

As pessoas estão expostas cada vez mais aos meios tecnológicos de 

captação e transmissão de imagens, seja por sistemas de vigilância, a portabilidade 

dos equipamentos hoje largamente disponíveis a qualquer pessoa, ou pela 

onipresença de equipes jornalísticas sedentas por novidades. É neste ambiente que 

hoje: 

O direito à imagem assumiu uma posição de destaque no contexto dos 
direitos da personalidade, devido ao extraordinário progresso tecnológico 
dos meios de comunicação, tanto no desenvolvimento da facilidade de 
captação da imagem, quanto a de sua reprodução. Hoje, é possível a 
captação mais fácil à distância e a reprodução para todo o mundo em 
segundos, o que têm alterado a preocupação na proteção ao direito à 
imagem, já que esta se torna mais árdua de se realizar (D’Azevedo, 2001, 
texto digital). 

A imagem é a representação visível da pessoa humana capaz de 

identificá-la, de transmitir uma postura em um contexto social e de revelar aspectos 

da sua intimidade. E na intimidade que a pessoa é por vezes mais severamente 

violentada, pois é onde guarda valores que dizem respeito apenas a si, que estão 

no seu interior, e que quando atingidos provocam sofrimentos, como lembra Frey: 

A intimidade, mesmo em suas mais variadas e múltiplas formas, sempre 
trata de proteger algo estimado pelos seres humanos como um bem que 
lhes pertence e que é motivo de sofrimento quando lhes é arrebatado 
contra a vontade. Porém, não se pode esquecer que o grau de ofensa vai 
depender da sensibilidade e do valor que cada pessoa outorga a esses 
bens, até mesmo porque são bens muito próximos da dignidade do ser 
humano (Frey, 2005, p. 127). 

Entretanto, não obstante uma das características essencial do direito da 

personalidade, a indisponibilidade, a imagem é o único direito dessa espécie que 

tem caráter disponível, uma vez que pode inclusive ser comercializada. Ou seja, o 
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direito a própria imagem não pode ser dissociado do titular, mas pode o titular 

autorizar sua utilização para diversos fins, explorando assim, a sua própria imagem 

(D’Azevedo, 2001). 

E por tratar-se justamente de um direito de suma importância e estar 

diuturnamente exposta à violação, sua proteção foi prevista na própria Constituição 

de 1988 conforme lembra Moraes: 

A presente proteção prevista pela Constituição de 1988 veio reforçar a 
titularidade dos direitos do autor, de maneira a garantir-lhe propriedade 
também em relação à exploração de sua própria imagem e voz, fato muito 
importante em face da proliferação dos meios de comunicação de massa 
(rádio, televisão, outdoor, por exemplo) (Moraes, 2002, p.184). 

Assim, devido à importância que a imagem tem para a personalidade 

projetada do individuo é que o uso de algemas combinado com a ampla divulgação 

da cena, denotando um estado degradante do preso, acaba por direcionar a crítica 

ao próprio ato de algemar.  

 

2.5 Tortura e o Direito à Integridade Física 

A integridade física é garantida a toda e qualquer pessoa, já que a 

promoção de qualquer lesão corporal é tipificada como delito. O Artigo 129 do 

Código Penal é que tipifica a lesão corporal como crime sujeito a pena de detenção 

de três meses a um ano na forma dolosa, se não constituir crime mais grave, tal 

como a tortura. 

Ao preso, a Constituição garante a integridade física no artigo 5ª, in 

verbis: “[...] XLIX – é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral.” 

O direito à integridade física é um desdobramento do direito à vida, 

assegurado no caput do art. 5ª da CF, pois é garantido aos “[...] brasileiros e 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, [...]”. Toda 

ameaça à integridade física é uma ameaça à própria vida. 
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A CF proclama, portanto, o direito a vida, sendo esta uma incumbência 

do Estado, e por consequência o direito a integridade já, que segundo Moraes 

(2007, p. 31) o direito a vida tem “[...] dupla acepção, sendo a primeira relacionada 

ao direito de continuar vivo e a segunda de se ter vida digna quanto à subsistência.” 

Ainda na Constituição Federal, mais adiante, verifica-se a preocupação 

com a necessidade de coibir no Brasil a tortura: “Art. 5º, [...]III - ninguém será 

submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante”. 

Para a Assembléia Geral das Nações Unidas, na Resolução 39/46 Contra 

a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, de 

1984, o termo tortura significa: 

Qualquer ato pelo qual dores ou sofrimentos agudos, físicos ou mentais, 
são infligidos intencionalmente a uma pessoa a fim de obter, dela ou de 
terceira pessoa, informações ou confissões; de castigá-la por ato que ela 
ou terceira pessoa tenha cometido ou seja suspeita de ter cometido; de 
intimidar ou coagir esta pessoa ou outras pessoas; ou por qualquer motivo 
baseado em discriminação de qualquer natureza; quando tais dores ou 
sofrimentos são infligidos por um funcionário público ou outra pessoa no 
exercício de funções públicas, ou por sua instigação, ou com o seu 
consentimento ou aquiescência. Não se considerará como tortura as dores 
ou sofrimentos que sejam conseqüência unicamente de sanções legítimas, 
ou que sejam inerentes a tais sanções ou delas decorram (Convenção, 
1984, texto digital). 

A preocupação com a prática de tortura é de nível mundial, sendo que o 

Brasil é signatário do tratado internacional da ONU de 1984 desde 1985, mas 

ratificou-o apenas por meio do Decreto nº 40, de 15 de fevereiro de 1991.  Ainda 

assim, não se dispunha de nenhuma legislação que tratasse da tortura definindo as 

respectivas sanções para tal violação, até 1997 com a edição da Lei º 9.455. 

Portanto, atualmente no Brasil, é a Lei nº 9.455 de 7 de abril de 1997 que 

definiu os crimes de tortura, em seu Art. 1º, in verbis: 

Art. 1º Constitui crime de tortura: 
        I - constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, 
causando-lhe sofrimento físico ou mental: 
        a) com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima 
ou de terceira pessoa; 
        b) para provocar ação ou omissão de natureza criminosa; 
        c) em razão de discriminação racial ou religiosa; 
        II - submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com 
emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou 
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mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter 
preventivo. 

O artigo estabelece pena de reclusão de dois a oito anos determinando, 

ainda, no inciso I do § 4º o aumento da pena de um sexto até um terço se o crime é 

cometido por agente público.  

Herbella (2008) analisa que não é apenas pela criminalização da tortura, 

mas devido a todo processo de democratização do país, que a tortura está 

diminuindo. Há uma nova mentalidade, especialmente das polícias, que contam 

hoje com matéria obrigatória de direitos humanos em sua grade curricular nos 

cursos de formação, e por isso a tortura tende a diminuir cada vez mais. 

Diante disso, a autora afirma ainda que: 

 Atualmente, em sua grande maioria, as algemas são utilizadas pelos 
policiais tão-somente como objetivo de resguardo à integridade física do 
preso e também do policial condutor e não para infringir castigo ou 
tratamento degradante ou cruel (Herbella, 2008, p 112).  

No entanto, a mesma autora adverte que as algemas devem ser usadas 

somente quando necessário, se o preso se encontra fora do cárcere ou sendo 

transportado, pois fora desses casos, quanto tenham o condão de humilhar, ou 

castigar, se estará diante de um dos casos típicos de tortura definidos em lei 

(Herbella, 2008). 

As algemas modernas, conforme veremos na seção 3.1, dispõe de um 

dispositivo capaz de travá-las em uma determinada circunferência suficiente para 

conter as mãos do detido, não podendo ser mais apertadas de modo a provocar 

constrição dos pulsos. 
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2.6 Direito a Segurança Pública  

A violência e a criminalidade atualmente preocupam a sociedade e vem 

demonstrando a necessidade de um Estado de Direito que garanta a ordem e a paz 

pública.  

A fim de compreender a extensão da importância do tema, analisa-se a 

opinião de Carnelutti ao cotejar a ordem com a desordem, nos trazendo um 

exemplo didático: 

A idéia de ordem se resolve na idéia de estabilidade. O caos é 
essencialmente instável. Entre a sociedade em desordem e a sociedade 
ordenada há a mesma diferença que entre um monte de materiais e um 
edifício. Um edifício tem o caráter da estabilidade. Estável é algo que está. 
Por isso a sociedade juridicamente ordenada se chama Estado. (Carnelutti, 
2002, p. 53) 

Como se pode ver, a manutenção da ordem social é a justificativa para 

existência do próprio Estado, não restando dúvidas de que é uma de suas 

incumbências. Esta garantia é fundamental para as relações cotidianas e depende 

de ações estatais positivas, por meio das políticas de segurança pública. 

As políticas de segurança pública são projetos estatais que visam manter 

a ordem social, a fim de controlar o que é considerado "crime" pelas sociedades, 

utilizando-se para isso de meios organizacionais, recursos humanos e instrumentos 

de poder. Parte-se do pressuposto de que as concepções de políticas públicas de 

segurança são resultado de um processo histórico, construído pelos grupos sociais, 

a partir de suas experiências e ideologias a respeito de qual seria o papel do Estado 

em relação à segurança urbana. 

A relação entre o Estado e a administração da violência vem sendo 

abordada de formas diversas por filósofos e cientistas sociais. Entende Soares 

(1996. p. 20) que no pensamento social clássico ocorre algo semelhante ao que se 

verifica com as opiniões correntes da população: "nem todos estamos falando da 

mesma coisa quando nos referimos à violência". Ainda, segundo o autor citado, a 

problemática, envolvendo a relação entre violência e Estado, foi introduzida no 

pensamento social moderno por Thomas Hobbes e Nicolau Maquiavel. 
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Nicolau Maquiavel tratou o tema da violência, desnudando as Hipocrisias 

vigentes e trazendo à luz o fato de que a força é o recurso elementar e inevitável do 

poder, no qual a violência ocupa função destacada nas disputas e estratégias para 

comover o povo e produzir reações de acordo com as conveniências políticas. Em 

sua obra, O príncipe, Maquiavel (1996) explicou a necessidade de o príncipe 

praticar o "mal", como forma de manter o domínio do poder e do controle do Estado. 

A violência seria uma forma de manutenção das ideologias de poder, nas palavras 

do filósofo italiano: 

[...] todos os profetas armados vencem, enquanto os desarmados se 
arruínam, porque, além do que já foi dito, a natureza dos povos é variável; 
e, se é fácil persuadi-los de uma coisa, é difícil firmá-los naquela 
convicção. Por isso, convém estar organizado de modo que, quando não 
acreditarem mais, seja possível fazê-los crer à força (Maquiavel, 1996. p. 
25-26). 

Hobbes (1979) não foi menos cético que Maquiavel no 

reconhecimento de que dadas as disposições do ser humano e as características 

dos cenários em que os indivíduos se encontram para o ensaio da vida coletiva, não 

há como esperar paz ou qualquer modalidade minimamente equilibrada de vida 

comum. Isto é, não haverá um mínimo de estabilidade e segurança sem um poder 

constituído de violência para preservar a ordem, manter a liberdade dos cidadãos e 

fornecer uma segurança coletiva. 

A tese Hobbesiana com revisões e mudanças, atravessou séculos 

do pensamento social, baseando-se na idéia-chave de que a concentração 

despótica da violência representa condição indispensável para a domesticação da 

violência selvagem e ilimitada, concebida como ameaça, por excelência, à ordem 

social (Soares. 1996). A violência por parte do Estado não é subsidiária à ordem 

social estabelecida entre os indivíduos, e, sim os indivíduos necessitam ser 

controlados de forma ostensiva para viverem em sociedade de forma harmônica, 

pois: 

Os pactos, sem a força, não passam de palavras sem substância para dar 
qualquer segurança a ninguém. Apesar das leis naturais (que cada um 
respeita quando tem vontade de respeitar e fazer isso com segurança), se 
não for instituído um poder suficientemente grande para nossa segurança, 
cada um confiará, e poderá legitimamente confiar, apenas em sua própria 
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força e capacidade, como proteção contra todos os outros  (Hobbes. 1979, 
p. 103). 

Ainda, para Hobbes (1979), o meio encontrado para concentrar esse 

poder central foi o estabelecimento do Estado político, propôs, então, a necessidade 

de criação do Leviatã, monstro que morreria se não realizasse a sua missão: 

proporcionar a segurança dos súditos. É considerado um ser artificial, de categoria 

divina e não age de acordo com sua vontade porque sua autoridade foi consentida 

pelos membros de seu governo. Portanto, todos os seus atos constituem, 

necessariamente, os desejos da coletividade e, com conseqüência, quem o 

contestasse estaria se opondo a si mesmo. 

Dessa forma, as atribuições dos Estados foram se consolidando, de 

modo que, tal como na sua origem, atualmente é competência do Estado garantir a 

segurança pública aos cidadãos, e isso está firmado na constituição. Fica clara a 

preocupação e a importância despendida ao assunto, que a segurança aparece 

desde o preâmbulo9, sua previsão dentre as garantias e direitos individuais no caput 

do artigo 5º10, ainda, entre os direitos sociais previstos no artigo 6º11, e finalmente 

no artigo 144 em capítulo próprio, que contempla exclusivamente a segurança 

pública: 

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade 
de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da 
incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos 
(Brasil, 1988, texto digital). 

Paralelo às demais garantias que competem ao Estado o conceito de 

segurança pública é amplo e não se limita em combater a criminalidade, tampouco 

restringem-se a atividade da polícia (Santos, 2008). 
                                                            
9 Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional Constituinte para instituir 
um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a 
liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores 
supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e 
comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, 
promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA 
DO BRASIL.(Brasil, 1988, texto digital) 
10 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (Idem) 
11 Art. 6o  São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a 
previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma 
desta Constituição.(Ibidem) 
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Sendo a segurança pública uma atividade inerente ao Estado, este é: 

[...] responsável por empreender ações de repressão e oferecer estímulos 
ativos para que os cidadãos possam conviver, trabalhar,produzir e se 
divertir, protegendo-os dos riscos a que estão expostos. As instituições 
responsáveis por essa atividade atuam no sentido de inibir, neutralizar ou 
reprimir a prática de atos socialmente reprováveis, assegurando a proteção 
coletiva e, por extensão, dos bens e serviços. (Santos, 2008, texto digital) 

Miranda (2004, p. 9) reforça a afirmação de que não se pode falar em 

direito quando o que orienta nossas ações no dia-a-dia são sentimentos como o 

medo, ódio, falta de respeito e a prática da tortura. E deixa claro ainda que “A 

segurança é um direito básico de todo ser humano, direito este que se garantido, 

cria condições para realização dos demais”. 

E a complementa mais adiante: 

A aceitação de uma sociedade que assume como regra o não exercício da 
justiça produz, a cada momento, um número maior de discriminados, em 
caráter diverso, vivendo à margem das garantias, entregues ao descaso, 
constituindo terreno fértil para proliferação da criminalidade, fornecendo a 
estas justificativas para sua existência, mão de obra e vítimas a serem 
lesadas (Miranda, 2004, p.10). 

A segurança é um direito de todo cidadão que dá sustentação ao 

ordenamento jurídico e ao indivíduo em sua atuação na sociedade (Dalvi, 2008).  

O autor classifica ainda a segurança em: 

a) Direito a segurança propriamente dito - Consiste na proteção concedida 
pelo Estado para proteção do patrimônio, das instituições, do indivíduo e da 
ordem pública. Sua descrição legal se encontra no art. 144 da CF.  
b) Direito a segurança nas relações jurídicas - Consiste na garantia que o 
indivíduo tem de que uma relação jurídica por ele consolidada não fique a 
mercê do temperamento do legislador, mas que se mantenha a situação, 
mesmo após entrar nova lei em vigor alterando a situação já estabilizada. 
Visa impedir que ao inovar o mundo jurídico, o legislador atinja direito já 
incorporado, consolidada ou já tenha sido decidido por sentença transitada 
em julgado (Dalvi, 2008, p. 107). 

Para o presente trabalho, o que interessa é a primeira classe de 

segurança, a que trata da proteção especialmente da integridade física e do 

patrimônio das pessoas, portanto, não será aprofundada a segunda classe, da 

segurança jurídica. 
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Sendo assim, o autor a seguir, ao referir-se à segurança como um direito 

do cidadão e uma obrigação do Estado, salienta o lugar de destaque do direito ora 

estudado, afirmando que: 

Não existe uma efetividade no direito à liberdade sem que se garanta a 
segurança, pois aquela é corolário lógico desta. A segurança é um 
instrumento realizador-permissivo dos outros direitos, pois de nada adianta 
garantir a liberdade profissional se não assegurar que o estabelecimento 
comercial terá uma proteção efetiva. (Dalvi, 2008, p.107). 

Para efetivar os direitos ao cidadão, o Estado precisa se valer de seus 

órgãos, nesse caso específico, os órgãos policiais. É por meio da polícia que o 

Estado alcança o braço da lei, lançando mão da força, para coagir, se necessário, 

os cidadãos ao cumprimento das regras sociais estabelecidas. 

Por sua vez, a polícia utiliza a lei para orientar suas ações, bem como 

outros instrumentos, tais como as algemas, visto que sua atuação não é meramente 

burocrática, mas sim, de enfrentamento, por vezes, corpo a corpo, diante de 

problemas sociais, eminentemente relacionados com comportamentos criminosos. 

É desse instrumento, dos dispositivos legais, ou da ausência destes, que tratará o 

próximo capítulo. 



 

 

 

 

 

 
3 INSTRUMENTOS UTILIZADOS PELA POLÍCIA E LEGISLAÇÃO 

ACERCA DO TEMA 
 

 

 

No capítulo anterior se estudou os direitos e princípios constitucionais, 

relacionados ao tema do trabalho, desenvolvendo uma análise daqueles que garantem, 

de uma forma geral, os direitos individuais, até se chegar ao direito à segurança 

pública, que possui em sua abrangência, um foco maior no interesse coletivo da 

sociedade, o interesse público. Como visto, o direito à segurança pública é a razão do 

próprio Estado, pois havendo ordem social fica garantido que os cidadãos possam 

usufruir dos direitos individuais. 

Nessa missão de manutenir a ordem social, a polícia lança mão de diversas 

ferramentas no desempenho do seu trabalho. Dentre estas, pode-se citar algumas: 

cassetetes ou bastões, que servem para defesa ou intimidamento; viaturas policiais, 

para deslocamentos e patrulhas; o simples uniforme padronizado para reprimir pela 

presença ostensiva; coletes balísticos para proteção; arma de fogo para defesa; 

técnicas de abordagem, negociação e persuasão; técnicas de defesa pessoal, de 

contenção e imobilização, e, por fim, as algemas para imobilização, nas quais se deterá 

o presente estudo, visto ser objeto do mesmo. 

No que se refere à legislação, mister salientar que os órgãos policiais e, por 

conseguinte seus agentes, por serem uma entidade estatal, pautam suas ações
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 ancorados nos princípios do direito administrativo, sobretudo da legalidade12. Por isso, 

ao contrário do que ocorre ao particular, que lhe é permitido tudo que não está defeso 

em lei, ao agente público, no desempenho de suas funções, ao contrário, só lhe é 

permitido agir nos limites da lei (Meirelles, 2006). 

 

3.1 Histórico e Evolução das Algemas 

Para uma correta compreensão do tema faz-se necessário entender a 

origem etimológica da palavra “algema”, do artefato em si e da evolução histórica de 

sua utilização ao longo dos anos. Antes de se falar da utilização histórica das 

algemas, deve-se conhecer primeiro a etimologia da palavra e a definição 

conceitual.  

Segundo Pitombo (1984), a origem da palavra é a expressão árabe al 

jamaad, que significa pulseira. A sua utilização, no sentido de aprisionar, surge 

apenas no século XVI. 

Observa-se outro conceito no dicionário jurídico de Maria Helena Diniz,  

qual seja: “Argolas de ferro dotadas de fechadura que são utilizadas para prender, 

pelos pulsos, as mãos de prisioneiros cuja fuga se receia” (Diniz, 1998, p. 162). Já 

para os dicionários de uso geral, o conceito de algemas não tem variação, 

mantendo-se o mesmo entendimento.  

Para o dicionário Houaiss (2001), algema significa “1.Instrumento de ferro 

constituído basicamente por duas argolas interligadas, para prender alguém pelos 

pulsos ou pelos tornozelos. 2. p. ext. grilheta, grilhão. 3. fig. Obstáculo ou prisão 

                                                            
12 Na CF de 1988, o princípio da legalidade surge em dois momentos: No primeiro quanto se reporta 
aos particulares no art. 5º, e posteriormente, no art. 37, ao se referir aos agentes públicos: 
“Art. 5º [...] II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de 
lei; [...] 
Art. 37 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência [...]” 
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oral; coerção, opressão. 4. P. cr. Pulseira; bracelete,[...]” 

Mantendo esse entendimento, o dicionário Aurélio, assim o diz, “1. 

Instrumento de ferro com que se prendem os braços pelos pulsos. 2. Cadeia, 

grilheta. 3. Coação, coerção, opressão” (Ferreira, 1999, texto digital) 

Em se tratando de conceitos, Frei João de Souza retrata algemas em seu 

léxico etimológico, propagando o que segue:  

Diz [...] ser algema instrumento de ferro com que o alcaide ou oficial de 
justiça prende as mãos do criminoso, ou dedos polegares (“Vestígios da 
língua arábica em Portugal”, Lisboa. Of. de Acad. Real das Sciências, 
1789, p. 36). O ensino de Pereira e Souza é semelhante: “... certo 
instrumento de ferro com que se prende as mãos ou dedos polegares, aos 
que são conduzidos pela Justiça às cadeias” (Esboço de hum dicionário 
jurídico, theorético e prático”, Lisboa, T. Rollandiona, 1825, T I, verbete 
respectivo) (apud, Pitombo, 1984, texto digital) 

Para que seja possível entender a evolução histórica da utilização da 

algema é preciso conhecer a evolução histórica do instrumento, que no passado, 

era muito utilizado para prender escravos, bem como criminosos. No início eram 

feitas de ferro, mas hoje, em geral, são de aço. 

Na história da humanidade sempre houve necessidade de conter 

prisioneiros ou escravos por meio de algum recurso, tal como cordas ou mesmo 

cipós ou videiras. O apetrecho de contenção no formato metálico apareceu ao longo 

da história passando por vários modelos, sendo inicialmente duas grilhetas ligadas 

por corrente, conforme ANEXO B, ou então a “figura-de-oito”, que pode ser vista no 

ANEXO C. Esta peça era formada por uma dobradiça de um lado e de outro uma 

fechadura, parecendo dois algarismos 3 que formavam um algarismo 8 quando 

fechado (Herbella, 2008, p. 25). 

Segundo ainda a mesma autora, havia outro modelo chamado de cifrão, 

ou dólar que “Consistia numa barra de ferro ou aço, levemente curvada, com outra 

barra, na forma da letra S, presa a um eixo central”. Explica ainda que este modelo 

era usado colocando-se cada pulso do prisioneiro, um acima e outro abaixo da 

barra central, fechando-se o S, mas ambos modelos tinham o problema do 

desconforto (Herbella, 2008, p. 26) (ANEXO D) 
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Havia uma dificuldade no manuseio das antigas algemas metálica, 

sobretudo na atividade policial, dada a falta de praticidade, já que precisava ser 

transportada fechada, necessitando do uso de uma chave para abri-las. Isso 

tornava seu uso difícil e perigoso já que “as fechaduras, em si mesmas, ofereciam 

pouco segurança, podendo, com facilidade, ser clandestinamente abertas pelos 

prisioneiros” (Herbella, 2008, p. 26) 

De um modo geral, não havia forma de ajustar o apetrecho ao tamanho do 

pulso do preso, havendo necessidade de se ter mais de um tamanho de algema ou 

mesmo utilizá-las de maneira precária. A falta de praticidade requeria que o preso 

colaborasse, mantendo as mãos na posição até que estivessem chaveadas, ou 

então se fazia necessário um contingente capaz de conte-lo com uso de força. 

(Herbella, 2008) 

Em todos os casos havia aspectos que precisavam ser resolvidos: o bom 

ajuste nos pulsos do capturado e a rápida e segura aplicação das algemas, pois já 

no passado “um dos principais motivos de seu uso era, e é, reduzir a resistências do 

detido, trazendo mais segurança ao agente de detenção e mesmo ao detido” 

(Herbella, 2008, p. 28). 

Conforme nos ensina Herbella (2008), na década de 1880 começaram a 

surgir algemas ajustáveis nos Estados Unidos, dotados de uma catraca que 

operava para um lado, e um semi-arco móvel que permitia deter pessoas com 

quaisquer diâmetros de pulsos. Segundo a mesma autora, apenas por volta de 1920 

surgiram algemas do tipo mais moderno, formadas por semi-arco fixo e duplo, 

construídos de modo a permitir a passagem da parte móvel provida de ranhuras e 

que esta faça um giro completo e infinito em um sentido, mas travando, ao tentar-se 

girar no sentido oposto. (ANEXO E) 

E completa: 

A grande Vantagem é que tais algemas podem ser transportadas, 
convenientemente, fechadas, de modo compacto, e rapidamente aplicadas 
aos pulsos do detido. Para isso, basta encostar a parte móvel ao pulso e 
empurrá-la. Ela então passará pela catraca, girando em torno da dobradiça 
oposta ao mecanismo e, automaticamente, entrará novamente na catraca. 
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Basta então, ao policial, manobrá-la para obter o ajuste correto. (Herbella, 
2008, p. 29) 

Atualmente as algemas são dotadas ainda de uma trava que evita que o 

prisioneiro aperte-a de modo a causar lesões, muitas vezes propositais para depois 

responsabilizar o agente que o prendeu. Há ainda, algemas recobertas por 

camadas de polietileno, que evita qualquer lesão na pessoa que está sendo contida, 

mas que ainda não são fabricadas no Brasil. 

Ainda existem as algemas de uso emergencial, que são fitas plásticas 

funcionando como lacres e sem possibilidade de reutilização, pois necessitam de 

um alicate para serem partidas. (ANEXO F) 

Dessa forma, verifica-se que o artefato de contenção evoluiu ao longo de 

sua existência, apesar de ainda existirem vários modelos, mais antigos, convivendo 

com os mais modernos. Essa evolução caminhou na direção de proporcionar maior 

simplicidade e praticidade para quem as utiliza como ferramenta de trabalho, ao 

mesmo tempo em que se tornaram mais confortáveis, portanto menos penosas, 

para aqueles que precisam ser contidos, resultando em menor possibilidade de 

ocorrer algum dano físico. 

 

3.2 Previsão Legal do emprego de algemas e a falta de uma regra específica 

Como se verá adiante, o emprego de algemas está previsto de forma 

muitas vezes indireta em diversos diplomas legais, sem, no entanto, haver uma 

regra definitiva sobre o seu uso.  

A ausência de uma uniformização manifestou nos últimos anos uma 

crescente (e surpreendente) preocupação da classe política, motivando que fossem 

propostos vários projetos de leis, na Câmara Federal e no Senado Federal, com 

intuito de disciplinar o uso do apetrecho.  

Por fim, ocorreu também uma (igualmente surpreendente) inquietação por 
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parte do Poder Judiciário, onde na mais alta corte brasileira, guardiã da 

Constituição, foi editada uma Súmula Vinculante13 para regrar utilização das 

algemas. 

 

3.2.1 Código de Processo Penal 

O Decreto-Lei 3.689 de 3 de outubro de 1941, que instituiu o Código de 

Processo Penal, não se preocupou em disciplinar, especificamente, o uso de 

algemas. Ele tão somente previu a utilização do uso da força, o que tornou implícito 

a utilização de tal instrumento. O artigo 284 regula: “Não será permitido o emprego 

de força, salvo o indispensável no caso de resistência ou de tentativa de fuga de 

preso”. E o artigo 292 expressa a possibilidade do emprego de força por terceiros, 

na ocasião de prisão em flagrante ou se determinada por autoridade, quando em 

auxilio dos executores, para defender-se ou vencer a resistência. A parte final desse 

artigo prevê também a necessidade de se lavrar auto subscrito por, no mínimo, 

duas testemunhas (Brasil, 1941, texto digital) 

Por óbvio, a força física deverá ser adequada à necessidade de efetivar a 

prisão, não podendo em hipótese alguma, servir de meio a satisfazer sentimentos 

de raiva ou de vingança do executor.  

Nos casos de resistência, quer do próprio indivíduo, quer de terceiros, o 

emprego da força está autorizado, para anulá-la. A resistência esta tipificada no 

artigo 329 do Código Penal Brasileiro: “Opôr-se à execução de ato legal, mediante 

violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo, ou a quem lhe 

esteja prestando auxilio”, sendo seu § 1º agravante se o ato não se executa, em 

razão de resistência, fixando, com clareza: “§ 2º. As penas deste artigo são 

aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência” (Brasil, 1940, texto digital). 
                                                            
13 CF Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois 
terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir 
de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e 
à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua 
revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. (grifo nosso) 
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Recente alteração deste código introduzida pela Lei 11.689, publicada no 

Diário Oficial da União em 10 de junho de 2008, determinou a redação dos artigos 

474 e 478, que disciplinam o uso de algemas no réu durante as seções do júri, in 

vebis: 

Art. 474.  A seguir será o acusado interrogado, se estiver presente, na 
forma estabelecida no Capítulo III do Título VII do Livro I deste Código, com 
as alterações introduzidas nesta Seção. 
        § 1o  O Ministério Público, o assistente, o querelante e o defensor, 
nessa ordem, poderão formular, diretamente, perguntas ao acusado. . 
        § 2o  Os jurados formularão perguntas por intermédio do juiz 
presidente. 
        § 3o  Não se permitirá o uso de algemas no acusado durante o 
período em que permanecer no plenário do júri, salvo se absolutamente 
necessário à ordem dos trabalhos, à segurança das testemunhas ou à 
garantia da integridade física dos presentes.  
[...] 
  Art. 478.  Durante os debates as partes não poderão, sob pena de 
nulidade, fazer referências: 
        I – à decisão de pronúncia, às decisões posteriores que julgaram 
admissível a acusação ou à determinação do uso de algemas como 
argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado; 
(Brasil,Lei, 2008, texto digital, grifo nosso) 

Como se vê, estas renovações, no entanto, possuem aplicação limitada 

às audiências internas dos fóruns e tribunais, não abrangendo a atividade policial 

que ocorre nas ruas. Por isso, não provoca nenhuma modificação ao tema estudado 

neste trabalho, cujo foco principal é, como já foi visto, o uso de algemas pela polícia 

em cumprimentos de mandados e prisões em flagrante. 

 

3.2.2 Código de Processo Penal Militar 

Durante a ditadura militar foi instituído no Brasil, em 21 de outubro de 

1969 o Código de Processo Penal Militar, Decreto-Lei 1.002, o qual, ao tratar do 

emprego e do uso de algemas, prescreve o seguinte: 

Emprego de força  
        Art. 234. O emprego de força só é permitido quando indispensável, no 
caso de desobediência, resistência ou tentativa de fuga. Se houver 
resistência da parte de terceiros, poderão ser usados os meios necessários 
para vencê-la ou para defesa do executor e auxiliares seus, inclusive a 
prisão do ofensor. De tudo se lavrará auto subscrito pelo executor e por 
duas testemunhas.  
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        Emprego de algemas  
       § 1º O emprego de algemas deve ser evitado, desde que não haja 
perigo de fuga ou de agressão da parte do preso, e de modo algum será 
permitido, nos presos a que se refere o art. 242. (Brasil, 1969, texto digital) 

Neste contexto, ao tratar da prisão especial, o art. 242 do CPPM, veda 

aos militares a utilização de algemas se os presos forem: 

a) ministros de Estado;  

b) governadores ou interventores de Estados ou Territórios; prefeito do 

Distrito Federal, seus respectivos secretários e chefes de Policia;  

c) membros do Congresso Nacional, dos Conselhos da União e das 

Assembléias Legislativas dos Estados;  

d) cidadãos inscritos no Livro de Mérito das ordens militares ou civis 

reconhecidas em Lei;  

e) magistrados;  

f) oficiais das Forças Armadas, das Polícias e do Corpo de Bombeiros, 

Militares, inclusive os da reserva, remunerada ou não, e os reformados;  

g) oficiais da Marinha Mercante Nacional;  

h) diplomados por faculdade ou instituto superior de ensino nacional;  

i) ministros do Tribunal de Contas;  

j) ministros de confissão religiosa. 

Com o advento da Constituição Federal de 1988, o artigo 242 do CPPM 

tornou-se alvo de críticas por ferir um dos preceitos fundamentais de nossa Carta 

Magna, o princípio da isonomia: 

Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes (Brasil, 1988, texto digital). 
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O art. 5º da CF expressa de forma imutável a pretensão do tratamento 

isonômico de todos os cidadãos brasileiros ou estrangeiros, revogando qualquer 

previsão contrária da legislação anterior ainda vigente   

Moraes, aborda o assunto: 

A Constituição Federal de 1988 adotou o principio da igualdade de direitos, 
prevendo a igualdade de aptidão, uma igualdade de possibilidades virtuais, 
ou seja, todos os cidadãos têm o direito de tratamento idêntico pela lei, em 
consonância com os critérios albergados pelo ordenamento jurídico. Dessa 
forma, o que se veda são as diferenciações arbitrárias, as discriminações 
absurdas, pois, o tratamento desigual dos casos desiguais, na medida em 
que se desigualam, é exigência tradicional do próprio conceito de justiça, 
pois o que realmente protege são certas finalidades, somente se tendo por 
lesado o principio constitucional quando o elemento discriminador não se 
encontra a serviço de uma finalidade acolhida pelo direito, sem que se 
esqueça, porem, como ressalvado por Fábio Konder Comparato, que as 
chamadas liberdades materiais têm por objetivo a igualdade de condições 
sociais, meta a ser alcançada, não só por meio de leis, mas também pela 
aplicação de políticas ou programas de ação estatal (Moraes, 2007, p. 31). 

 

Portanto, embora exista a rigidez conhecida das corporações militares 

quanto à disciplina, hierarquia e obediência à legislação, o privilégio dispensado aos 

ocupantes de determinados cargos e funções, não pode ser mais tolerado nos 

moldes previstos no artigo 234 combinado com artigo 242, nem mesmo exigidos 

aos integrantes dessas corporações diante dos princípios solidificados pela atual 

CF. 

Por outro lado, Herbella (2008, p. 58) afirma que “O Código de Processo 

Penal Militar só deve ser aplicado para os procedimentos em caso de crimes 

militares, previstos no Código Penal Militar”, e completa: 

[...] esse privilégio de não-algemamento para alguns elencados na lei 
castrense só seria possível quando essas pessoas contempladas 
cometessem algum crime militar. Tem-se a possibilidade, ainda que 
pequena, de um civil praticar um crime essencialmente militar que ocorrerá 
somente contra as Forças Armadas e, neste caso, tratando-se de uma das 
pessoas elencadas no já citado artigo 242, com base no artigo 234, § 1ª do 
CPPM, não seria em hipótese alguma algemada.(Herbella, 2008, p 58) 

Assim, a aplicação da legislação militar fica restrita a um número 

reduzido de situações, mas que, conforme entendimento de alguns, pode ser, por 
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analogia, aproveitada fora dos quartéis, sobretudo devido à carência de uma 

regulamentação específica. 

 

3.2.3 Lei de Execução Penal 

Outro instrumento jurídico que menciona a utilização de algemas é a Lei 

n. 7.210, de 11 de julho de 1984, Lei de Execuções Penais (LEP), que, em seu 

artigo 199 revela: “O emprego de algemas será disciplinado por decreto federal”. 

Este, todavia, ainda não surgiu (Brasil, 1984, texto digital). 

Primeiramente cabe compreender as razões de o legislador ter conferido 

esta redação ao artigo 199 da LEP. Segundo Herbella (2008), é através do resgate 

da exposição de motivos dessa lei, que se encontra a justificativa para necessidade 

do referido artigo, mas que originalmente receberia o número 198 e não o atual 199. 

O Diário Oficial do Congresso Nacional de 1º de julho de 1983, trazia na 

Seção I a referida exposição de motivos do Projeto de Lei nº 1.657 com o seguinte 

teor: 

[...] a segurança pública e individual é comprometida quando as fugas ou 
as tentativas de fuga se manifestem, principalmente fora dos limites físicos 
dos estabelecimentos prisionais, quando a redução do número de guardas 
e as circunstâncias do transporte dos presos impedem o melhor 
policiamento. Daí a necessidade do emprego de algemas como 
instrumentos de constrição física. [...] O uso de tal meio deve ser 
disciplinado em caráter geral e uniforme (apud, Herbella, 2008, p. 61) 

Entretanto, como já mencionado anteriormente, mais de 20 anos se 

passaram e o ordenamento jurídico pátrio ainda carece de dispositivo 

regulamentador do referido artigo.  

Gomes (2006b, texto digital), antes mesmo das acaloradas discussões 

em torno do tema desencadeadas pelas operações da Polícia Federal e que 

culminaram na edição da Sumula Vinculante nº 11 pelo STF, já desabafava 
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afirmando que é “Inegável que a fonte de tanta confusão é o artigo 199 da Lei de 

Execução Penal, Lei 7.210/84, que, há mais de 20 anos, aguarda regulamentação” 

À luz do Código de Processo Penal e da Lei de Execuções Penais, 

Mirabete faz referência no seguinte sentido: 

A lei permite o emprego da força se for necessária, ou seja, indispensável 
no caso de resistência ou de tentativa de fuga do preso quando da 
execução do mandado ou da prisão em flagrante. A fuga, ou tentativa de 
fuga, ocorre quando o capturando desobedece à ordem, negando-se a 
acompanhar o executor, escapando ou procurando escapar do executor. O 
emprego da força não deve exceder o indispensável ao cumprimento do 
mandado, que é o fato praticado em estrito cumprimento de dever legal ou 
exercício regular de direito no caso de prisão em flagrante por particular 
(art. 23, III, do CP). O excesso, com o emprego de violência desnecessária, 
constitui ilícito penal (abuso de autoridade, homicídio, lesões corporais 
etc.). O emprego de algemas deveria ser disciplinado por decreto federal 
(art. 199 da LEP), que não existe. [...] (Mirabete, 2003a, p. 714) 

Desse modo, carece-se do dispositivo regulamentador visto que “Num 

país que tem como tradição o sistema da civil law (todo Direito é exteriorizado na 

forma escrita) não há dúvida que, em princípio, traz uma certa insegurança a falta 

desse decreto específico” (Gomes, 2002, texto digital), sobretudo para aqueles que 

enfrentam diariamente esse dilema, como é o caso dos profissionais da segurança 

pública, mas, por consequência, também para sociedade de modo geral. 

 

3.2.4 Legislações Estaduais e outras leis aplicáveis ao tema 

Muito embora que, tal como a atual Constituição Federal de 1988, a de 

1934 preservava para a União a competência em legislar sobre matéria processual 

penal, alguns Estados demonstram preocupação em regularizar o emprego de 

algemas. O Estado de São Paulo, com o Decreto n. 19.903, de 19 de outubro de 

1950, regulamentado em 2 de maio de 1983, pela Resolução SSP-41, disciplinou o 

uso de algemas pela Polícia do Estado, autorizando-o somente em alguns casos, 

quais sejam: 

Art. 1º. O emprego de algemas far-se-á na Polícia do Estado, de regra, nas 
seguintes diligências: 
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1º - Condução à presença da autoridade dos delinqüentes detidos em 
flagrante, em virtude de pronúncia ou nos demais casos previstos em lei, 
desde que ofereçam resistência ou tentem a fuga. 
2º - Condução à presença da autoridade dos ébrios, viciosos e turbulentos, 
recolhidos na pratica de infração e que devam ser postos em custodia, nos 
termos do Regulamento Policial do Estado, desde que seu estado extremo 
de exaltação torne indispensável o emprego de força.  
3º - Transporte, de uma para outra dependência, ou remoção, de uma para 
outro presídio, dos presos que, pela sua conhecida periculosidade, possam 
tentar a fuga durante a diligencia, ou a tenham tentado, ou oferecido 
resistência quando de sua detenção (São Paulo, 1950, texto digital). 

Já na legislação do Estado do Rio Grande do Sul, vigora o Decreto nº 

34.534 de 13 de novembro de 1992, o qual institui os instrumentos de trabalho do 

policial civil. Este decreto traz no rol de instrumentos de trabalho do policial e no 

artigo 1º, inciso II “par de algemas metálicas” e no artigo 3º especifica sua utilização: 

“Art. 3º - O par de algemas destinar-se-á à imobilização de pessoa envolvida em 

prática delituosa e a quem seja recomendável esta cautela policial, em razão de 

ameaça de fuga, de reação violenta ou de risco de periculosidade” (Rio Grande do 

Sul, 1992). 

A Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Sul dispunha da Norma 

Interna nº 32 do Estado Maior da Brigada Militar de 1999, que, em seu item 8 previa: 

“A necessidade do uso de algemas na condução de presos deve ser avaliada pelo 

Comandante da escolta, devendo, no entanto, ser observadas as prescrições legais 

existentes a respeito, especialmente as do art. 234, § 1º, e art. 242 do CPPM”. 

Entretanto, esta NI foi revogada, diante de um novo regulamento interno editado 

após a edição da Súmula Vinculante nº 11 do STF, mas que possui acesso restrito, 

não tendo sido possível analisar seu conteúdo. 

Já em âmbito federal, a Lei n. 9.537, de 11 de dezembro de 1997, que 

dispõe sobre a segurança do tráfego aquaviário em águas sob jurisdição nacional, 

prevê o emprego de algemas:  

Art.10. O Comandante, no exercício de suas funções e para garantia da 
segurança das pessoas, da embarcação e da carga transportada, pode:  
III – ordenar a detenção de pessoa em camarote ou alojamento, se 
necessário com algemas, quando imprescindível para a manutenção da 
integridade física de terceiros, da embarcação ou da carga (Brasil, 1997). 
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Outro dispositivo legal que se pode mencionar é a Lei 7.565/86 – Código 

da Aeronáutica, que, apesar de não dispor especificamente sobre o uso de algemas 

prevê no artigo 168 que “Durante o período de tempo previsto no Artigo 16714, o 

comandante exerce autoridade sobre as pessoas e coisas que se encontram a 

bordo da aeronave e poderá: [...] II - tomar as medidas necessárias à proteção da 

aeronave e das pessoas ou bens transportados”. 

A Polícia Federal possui um manual que padroniza os procedimentos e 

ações de seus agentes nas investigações e operações. Apesar de se tratar de um 

documento interno e restrito, foi dada publicidade quanto a sua adoção, em janeiro 

de 2008. Além disso, foram divulgados para imprensa alguns tópicos e assuntos do 

qual ele trata. Na notícia divulgada no site da ADPF – Associação dos Delegados da 

Polícia Federal, uma passagem afirma que “[...] O uso de algemas só será 

dispensado em casos especiais, como por exemplo, para presos com dificuldade de 

locomoção” (Novo, 2008, texto digital). 

Ou seja, apesar de não existir regulamentação legal específica, infere-se 

que o emprego das algemas nas prisões realizadas pela Polícia Federal é uma 

regra, dispensando seu uso apenas em casos excepcionais. Vale lembrar que, na 

época, não existia a Súmula Vinculante nº 11 do STF, que restringiu o uso de 

algemas, enquanto que as operações espetaculares da PF seguiam soltas, o que 

na verdade foi um dos motivos, se não o principal, para edição da referida Súmula, 

no mês de  agosto do mesmo ano, conforme se verá adiante. 

Já a Polícia Rodoviária Federal não possui regramentos internos que 

tratam sobre a possível necessidade das algemas em determinadas situações. 

Entretanto, manuais do curso de formação dispõem sobre técnicas de imobilização, 

inclusive com utilização das algemas. Estas técnicas pautam sempre sobre 

prioridade na segurança da equipe e por provocar, se não evitar totalmente, o 

mínimo de lesão ao preso.  
                                                            
14 Art. 167 – O comandante exerce autoridade inerente à função desde o momento em que se 
apresentar para o vôo (sic) até o momento em que entrega a aeronave, concluída a viagem. 
Parágrafo único – No caso de pouso forçado, a autoridade do comandante persiste até que as 
autoridades competentes assumam a responsabilidade pela aeronave, pessoas e coisas 
transportadas. 
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Assim, pode-se afirmar que de forma geral, com exceção do CPPM, o 

algemamento é tratado como um mero procedimento policial, sem qualquer carga 

valorativa quanto à condição da pessoa detida ou do ato delituoso de que é 

acusado. 

 

3.3 Projetos de leis 

O primeiro projeto de lei que objetiva a regulamentação do artigo 199 da 

LEP surgiu em 1986 por autoria do então senador Jamil Haddad, tendo recebido o 

número 241/86, mas o mesmo foi arquivado ao final da legislatura. No ano seguinte, 

novamente apresentou um PLS sob número 40/1987, mas que também não foi 

apreciado. Em 1991, como Deputado Federal, insistiu novamente no projeto por 

meio do PL nº 1.918/1991, que, no entanto, restou arquivado em 1999 após oito 

anos de tramitação (Herbella, 2008). 

Em 2000, novo Projeto de Lei surgiu sob nº 2.753/200015, proposto pelo 

                                                            
15 PROJETO DE LEI N9 2.753, DE 2000  
Art. 1º - O emprego de algemas pelas autoridades policiais, civis e militares far-se-á nos termos da 
presente lei. 
Parágrafo único. Consideram-se algemas, para efeitos desta Lei, qualquer meio material para 
contenção de pessoas. 
Art. 2º É autorizado o emprego de algemas nos seguintes casos: 
I -  condução do delinqüente preso em flagrante delito, em virtude de pronúncia, decretação de 
prisão preventiva ou provisória, ou nos demais casos previstos em lei, desde que ofereçam 
resistência, tentem fuga ou haja fundado receio de que poderão tentá-la; 
II - condução de êbrio turbulento ou pessoa acometida de crise nervosa, desde que seu estado de 
exaltação torne indispensável o emprego de força; 
III- transporte, de uma para outra dependência, ou remoção, de um para outro presídio, ou condução 
à autoridade judiciária ou policial, ou serviço de saúde, ou cerimônia fúnebre, dos presos que, pela 
sua periculosidade, possam tentar a fuga, durante a diligência, ou a tenham tentado, ou oferecido 
resistência quando de sua detenção; 
IV - no caso de efetivo policial em igual ou menor número que as pessoas a serem contidas. 
Parágrafo único. A improvisação de meios materiais, não confeccionados para fins de contenção de 
pessoas, só será admitida em casos excepcionais, devidamente comprovados e desde que não 
cause humilhação ao preso. 
Art. 3- Os abusos e irregularidades no emprego de meios de contenção deverão ser apurados com a 
instauração de procedimentos administrativos ou penais, conforme o casa 
Art. 4* Sempre que exigido, a autoridade que efetuou a condução deverá esclarecer o motivo deter-
minante do emprego das algemas. 
Parágrafo único, Havendo lesão de qualquer natureza, a autoridade policial, civil ou militar deverá re-
gistrar o fato. 
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deputado Alberto Fraga, que objetivava a regulamentação do artigo 199 da LEP. 

Este projeto era uma reprodução quase na íntegra do Decreto nº 19.903, de 30 de 

outubro de 1950, do Estado de São Paulo (Herbella, 2008). 

A partir do ano de 2000, foram surgindo um projeto atrás do outro, 

motivando a autora exclamar: “Tantos anos se passaram sem que nenhum 

parlamentar propusesse um projeto para regulamentar o esquecido artigo 199 e 

quase simultaneamente acabaram por tramitar cinco projetos com a mesma 

finalidade” (Herbella, 2008, p. 65-66). 

E não é para menos, pois até a conclusão da pesquisa para este trabalho, 

em breve consulta no site da Câmera dos Deputados, encontram-se 15 projetos de 

lei atualmente em tramitação, a maioria apensada ao PL de Alberto Fraga 

apresentado em 2000. São estes os projetos números 3287/2000, 4337/2001, 

5494/2005, 5858/2005, 2527/2007, 3506/2008, 3746/2008, 3785/2008, 3887/2008, 

3888/2008; 3889/2008 e 3938/2008, todos com início na Câmara dos Deputados, 

aguardando, apensos, por votação no plenário. 

Pode-se destacar ainda o PL 4201/2008 que pretende instituir o Estatuto 

Penitenciário nacional que, em seu texto proíbe o uso de algemas como instrumento 

de tortura, ao se referir ao emprego do apetrecho nas instituições correcionais. O PL 

4203/2001 de autoria do Poder Executivo disciplina a utilização das algemas 

especificamente no tribunal do Júri, que como visto anteriormente, não é objeto do 

presente estudo. 

Está em tramitação ainda, um Projeto de Decreto Legislativo sob número 

853/2008 de autoria do Deputado Federal pelo Estado de Goiás, João Campos, que 

em uma reação à atitude do Supremo Tribunal Federal, em poucas linhas visa 

suspender a aplicação da Súmula Vinculante nº 11, do STF: “Art.1º. Fica sustada a 

aplicação da Súmula Vinculante nº 11, do Supremo Tribunal Federal, da qual se 

tratará mais adiante, anulando-se todos os atos dela decorrentes. Art. 2º. Este 

                                                                                                                                                                                         
Art. 5- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal. 
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decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação” (Campos, 2008, texto 

digital). 

Apesar do texto do referido projeto ser breve, o mesmo está acompanhado 

de farta justificação em que o deputado goiano ataca com veemência a 

“intromissão” do poder judiciário na tarefa de legislar, em que se destaca a seguinte 

passagem: 

[...] resta claro que a elaboração de súmula vinculante deva ser fundada em 
relevantes conclusões obtidas pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, 
após reiteradas decisões sobre matéria constitucional.  
De outra sorte, do texto constitucional também não resta dúvida de que a 
medida objetiva a validade, a interpretação e a eficácia de normas 
determinadas, acerca das quais haja controvérsia atual entre órgãos 
judiciários ou entre esses e a administração pública que acarrete 
grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos 
sobre questão idêntica (Campos, 2008, texto digital, grifo do autor). 

Com relação aos demais projetos que tramitam apensados, todos 

objetivam disciplinar o uso das algemas, não havendo substancial diferença entre 

os mesmos. O que se pode destacar é que de forma quase unânime atribuem ao 

agente policial a tarefa de decidir no ato da prisão quanto ao emprego do apetrecho, 

sempre com base em circunstância subjetivas e hipotéticas e atribuindo a este a 

responsabilização por essa decisão.  

Dentre estes, entretanto, na contramão dos demais, os projetos 

3887/200816 e 3888/200817 de autoria do deputado Marcel Itagiba do Rio de Janeiro 

estabelecem o uso de algemas como regra em todos os casos quando da prisão de 

                                                            
16 O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º O art. 199 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, passa a vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 199. A condução do preso se dará com uso de algemas. 
Parágrafo único. Aplica-se a regra fixada no caput quando o preso estiver fora do local onde se 
encontra detido ou cumprindo pena.” (NR) 
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
17 O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Esta lei tem por objeto alterar a redação do inciso III do art. 13 e do art. 301 do Código de 
Processo Penal a fim de estabelecer como regra geral o uso de algemas na condução do preso. 
Art. 2º O inciso III do art. 13 e o art. 301 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, Código de 
Processo Penal, passam a vigorar com as seguintes redações: 
“Art. 13.................................................................................................. 
III - cumprir os mandados de prisão expedidos pelas autoridades judiciárias, fazendo uso de algemas 
na condução do preso.” (NR) 
“Art. 301. Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão, estes fazendo 
uso de algemas, prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito.” (NR) 
Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
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pessoa, podendo ser dispensado apenas em casos peculiares. Argumenta na 

justificação que as algemas “são uma extensão da cela prisional” e por isso devem 

sempre ser usadas. (Itagiba, 2008, texto digital) 

Na outra casa legislativa, Senado Federal, ao longo da história, já houve 

várias proposições com intuito de disciplinar a matéria, sendo que, atualmente 

continua em tramitação o Projeto de Lei do Senado nº 185/2004 de autoria do 

senador Demóstenes Torres, que também não se diferencia muito dos demais que 

tramitam na Câmara, a não ser quanto à previsão da justificação do uso das 

algemas através de escrituração em livro próprio. (Brasil, Senado, 2009) 

Consta ainda o Projeto de Lei nº 3129/61 de autoria do deputado Pereira 

Nunes, cuja emenda tinha a determinação: “Proíbe o uso de algemas em qualquer 

cidadão em todo território nacional”, e o PL nº 3337/1965, tendo como autor o 

deputado Eurico de Oliveira, que previa a proibição de algemas em presos políticos, 

mas que não prosperaram, tendo restados arquivados nos anos seguintes. (Brasil, 

Câmara, 2009, texto digital) 

Apesar de vários projetos apresentados ao longo dos anos, permanece o 

artigo 199 da Lei de Execução Penal sem regulamentação. 

 

3.4 Súmula Vinculante nº 11, do Supremo Tribunal Federal 

Como já exteriorizado anteriormente, a preocupação neste trabalho de 

pesquisa é a utilização das algemas especialmente na atividade policial, seja em 

prisões por cumprimento de mandados, seja em prisões por flagrante delito, por 

isso, não nos preocupa o emprego de algemas no detento, ou no réu que 

comparece perante o juízo, embora tratar-se do mesmo objeto. 

Pois, foi justamente em julgamento no Supremo Tribunal Federal de 

Habeas Corpus de número 91952-SP, em que se discutia o fato do réu ter 

permanecido algemado durante a sessão do Tribunal do Júri, e cuja decisão do STF 
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foi pela anulação daquele julgamento, já consideraram que a imagem do réu 

algemado influenciou na convicção dos juízes leigos, os Ministros sentiram a 

necessidade de editar uma súmula vinculante sobre o assunto. 

Trata-se da Súmula Vinculante nº 11, proferida em 13 de agosto de 2008, 

com o seguinte teor: 

Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundando receio 
de fuga ou de perigo à integridade física própria, ou alheia, por parte do 
preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena 
de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e 
da nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo 
da responsabilidade civil do Estado. 

Ou seja, a partir de uma situação que se originou num tribunal, no 

julgamento de réu acusado de homicídio, acabou por afetar os procedimentos 

policiais em todos os cantos do país. 

O instituto da súmula vinculante é previsto no artigo 103-A da Constituição 

Federal, instituído pela Emenda Constitucional nº 45, de 8 de dezembro de 2004, e 

que foi regulamentada pela Lei º 11.417, de 19 de dezembro de 2006. 

Durante o debate de aprovação da referida súmula vinculante, ficou 

consignado na ata a necessidade de levar a cabo o efeito vinculante da súmula, 

dotando-a do caráter impeditivo de recursos, como pode-se ver nesta passagem, 

nas palavras proferidas pelo Ministro Menezes Direito: 

Creio oportuno, até, compreendermos que as súmulas vinculantes, de uma 
maneira geral, abrangem também o efeito impeditivo de recurso, porque ela 
é o mais abrangendo o menos. Isso alcançaria até os recursos de agravo 
para evitar que subisse quando houvesse a súmula vinculante. 

[..] assim, paramos lá embaixo os recursos. Não há sentido termos uma 
súmula de efeito vinculante e deixarmos os recursos continuarem a subir, 
inclusive os agravos contra os despachos denegatórios de recursos. Fica 
bem assentada essa formulação (Brasil, Supremo, 2008a, texto digital). 

Isto ficou evidente em matéria veiculada no site do STF pela sua própria 

agência de notícias, na qual afirma: 

O instituto da Súmula Vinculante, criado pela Emenda Constitucional (EC) 
45/04, tem o intuito de pacificar a discussão de questões examinadas nas 
instâncias inferiores do Judiciário. Após sua aprovação – por no mínimo 
oito ministros e publicação no Diário de Justiça Eletrônico (DJe), a Súmula 
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Vinculante permite que agentes públicos – tanto do poder Judiciário quanto 
do Executivo, passem a adotar a jurisprudência fixada pelo STF. 

A aplicação desse entendimento tem por objetivo ajudar a  diminuir o 
número de recursos que chegam às instâncias superiores e ao STF, 
permitindo que sejam resolvidos já na primeira instância. A medida 
pretende dar mais celeridade aos processos judiciais, uma vez que podem 
ser solucionados de maneira definitiva os casos repetitivos que tramitam na 
Justiça, permitindo que o cidadão conheça o seu direito de forma mais 
breve. (Brasil, Supremo, 2008b, texto digital) 

Em poucas palavras, Herbella (2008, p. 94) sintetizou o alcance da edição 

da súmula: “Sem dúvida, essa súmula causou grande alvoroço no meio jurídico. O 

que, até então, ficava tão só ao critério da discricionariedade dos agentes públicos, 

passou a ter um balizamento”.  

A excelsa corte, por seu plenário, invocou, como suporte de sua decisão, 

vários preceitos constitucionais, entre eles o que coloca a dignidade da pessoa 

humana como um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito e os que 

resguardam os direitos fundamentais, proíbe o tratamento desumano e degradante 

do indivíduo, a violação da imagem das pessoas e o que assegura ao preso o 

respeito à sua integridade física e moral — conforme art. 1º, inciso III e artigo 5º, 

incisos III, X e XLIX da Constituição Federal. 

Em debate promovido por emissora de televisão, o promotor de justiça, 

Luíz Antonio Portella, manifesta sua contrariedade à Súmula Vinculante nº 11, 

afirmando que ficou claro que o que motivou o STF a intervir na questão, foram as 

crescentes operações da PF18 em que pessoas influentes da sociedade, antes 

inatingíveis, agora sendo presas e algemadas como qualquer cidadão comum de 

menos posses, sempre foi. (Conversas, 2008). 

 

 

                                                            
18 A Operação Satiagraha, conduzida pelo delegado Protógenes Queiroz contra um suposto 
esquema de corrupção e lavagem de dinheiro, foi deflagrada no dia 8 de julho de 2008 pela Polícia 
Federal. Foram presos o banqueiro Daniel Dantas, sócio-fundador do Grupo Opportunity, o ex-
prefeito de São Paulo Celso Pitta, o investidor Naji Nahas e outras 14 pessoas. 
[...] 
A operação foi criticada ainda pelo presidente do STF, pelo fato de a prisão dos investigados, 
surpreendidos em suas casas na madrugada, ter sido mostrada na TV. Mendes classificou a ação 
da PF de 'espetacularização' também pelo uso de algemas nos presos (Entenda, 2009, texto 
digital, grifo nosso). 
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E afirma: 

A grande problemática que ocorreu neste caso é que [...] eles já 
estavam com tudo pronto para fazer isso. Aproveitaram o caso de um 
pedreiro e prepararam um voto de 40 minutos. Ou seja, o Supremo já 
estava preparando uma decisão neste sentido e aproveitou este caso 
para fazê-lo com uma súmula que só contraria os interesses da 
comunidade [...] (Conversa, 2008, informação verbal). 

Dessa forma, o STF, lançando mão como pano de fundo um julgamento do 

tribunal do júri em que o preso permaneceu algemado todo o tempo, Sumulou o 

emprego de algemas, afetando não apenas o tratamento do réu no tribunal, mas 

toda atividade policial que utiliza o apetrecho como instrumento de trabalho. 

No mesmo debate já referido anteriormente, o Coronel Paulo Roberto 

Mendes, então comandante geral da Brigada Militar do RS, manifestando sua 

inconformidade com o regulamento trazido pela Súmula Vinculante, afirmando que o 

STF curvou se as pressões de certas “categorias de cidadãos” proibindo que lhes 

sejam colocadas algemas, para que não “arranhem os relógios Rolex” e as 

pulseiras de ouro. (Conversas, 2008, informação verbal). 

No capítulo seguinte, se estudará a atribuição dos órgãos de segurança 

pública ancorados nos preceitos fundamentais do próprio Estado, suas diferenças, a 

forma como atuam e o que lhes é defeso, e, por fim, uma análise dos 

procedimentos policiais, mormente o emprego das algemas, e os princípios 

constitucionais.



 

 

 

 

 

 

 

4 O INTERESSE PÚBLICO DA ORDEM SOCIAL EM CONTRASTE 
COM OS DIREITOS INDIVIDUAIS NA QUESTÃO DAS ALGEMAS 

 

 

No capítulo antecedente, pode-se verificar que inexiste uma regra 

uniforme para disciplinar o modo de atuação policial quanto ao emprego da algema, 

com exceção da recente Súmula Vinculante nº 11 do STF.  

Neste último capítulo, apresentar-se-á, ao longo dos assuntos abordados, 

o posicionamento contraditório entre os que são contra o uso de algemas, os que 

defendem a sua importância, e por fim, uma análise à luz dos direitos e princípios 

constitucionais. 

Conforme já vimos na seção 2.5, a segurança pública é fundamental na 

manutenção da ordem social, possibilitando que os membros da sociedade 

usufruam as demais garantias e direitos, e é obrigação do Estado.  

São várias as formas de efetivar esta prerrogativa estatal, começando por 

políticas públicas de educação, inclusão social, saneamento básico, repartição de 

renda, etc. Entretanto para este trabalho, o que interessa é aquela função que entra 

em cena quando todas as demais não surtiram a eficácia esperada: a repressão por 

meio das forças policiais. 
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4.1 Poder de Polícia 

Para por em prática a política de repressão, a administração pública 

utiliza-se do poder de polícia, que é derivado dos princípios do Direito 

Administrativo, e são os que viabilizam a sobreposição do interesse público sobre o 

interesse individual. Estes poderes são irrenunciáveis, pois visam proteger o 

interesse público. 

Mello explicita de forma clara o caráter de indisponibilidade da atividade 

administrativa estatal: 

[...] quem exerce “função administrativa” está adstrito a satisfazer interesses 
públicos, ou seja, interesses de outrem: a coletividade. Por isso, o uso das 
prerrogativas da Administração é legítimo se, quando e na medida 
indispensável ao atendimento dos interesse públicos; vale dizer, do povo, 
porquanto nos Estados Democráticos o poder emana do povo e em seu 
proveito terá de ser exercido (Mello, 2008, p. 72). 

Pode-se considerar poder de polícia como sendo uma das funções 

atribuídas ao Estado, a fim de que possa estabelecer, em benefício da própria 

ordem social e jurídica, as medidas necessárias à manutenção da ordem, da 

moralidade, da saúde pública ou que venham garantir e assegurar a própria 

liberdade individual, a propriedade pública e particular e o bem-estar coletivo. 

Mas, é no Código Tributário Nacional que encontramos a conceituação 

de poder de polícia, no artigo 78, de forma clara e objetiva, in verbis: 

Art. 78 - Considera-se poder de polícia atividade da administração pública 
que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a 
prática de ato ou a abstenção de fato, em razão de interesse público 
concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da 
produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes 
de concessão ou autorização do Poder Público, à tranqüilidade pública ou ao 
respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. 

Parágrafo único. Considera-se regular o exercício do poder de polícia 
quando desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei aplicável, 
com observância do processo legal e, tratando-se de atividade que a lei 
tenha como discricionária, sem abuso ou desvio de poder (Brasil, 1966). 

Desnecessário, torna-se, tecer comentários diante de tal conceito legal. 

Contudo, oportuno ressaltar que o Estado pode utilizar-se do poder de polícia para 
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proteger o interesse público e, em favor deste, pode impor restrições aos interesses 

individuais. 

O poder de polícia exercido pelo Estado pode incidir na área 

administrativa e na judiciária, e o põe em prática através de seus órgãos policiais, 

cada um atuando conforme suas atribuições legais. Pois polícia é “[...] instituição de 

direito público destinada a manter a paz pública e a segurança individual” (Mirabete, 

2003a, p. 87).  

Diante disso, faz-se necessário diferenciar polícia administrativa de 

polícia judiciária. Para isso, recorremos aos ensinamentos de Mello (2008, p. 822) 

ao afirmar que “[...] a primeira se predispõe unicamente a impedir ou paralisar 

atividades anti-sociais enquanto a segunda se preordena à responsabilização dos 

violadores da ordem jurídica.” 

No Brasil, a função de polícia judiciária, que atua na apuração das 

infrações penais e respectivas autorias em crimes na esfera federal incumbem à 

Polícia Federal. Já em crimes de âmbito estadual, compete às respectivas Polícias 

Civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira. Por outro lado, as polícias 

administrativas são os demais órgãos incumbidos na função de prevenção de atos 

delituosos: Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícias Militares 

Estaduais e Guardas Municipais (Capez, 2005). 

Em suma, cabe à polícia administrativa a tentativa de evitar atos 

delituosos, por meio de ações repressivas e de ostensividade, agindo ao menor 

sinal de descontrole da ordem, enquanto que à polícia judiciária compete 

basicamente a função de auxiliar da justiça, por meio do inquérito policial.19 

                                                            
19 “Conceito de Inquérito Policial: É o conjunto de diligências realizadas pela polícia judiciária para 
apuração de uma infração penal e de sua autoria, a fim de que o titular da ação penal possa 
ingressar em juízo (CPP, art. 4ª) Trata-se de procedimento persecutório de caráter administrativo 
instaurado pela autoridade policial. Tem como destinatários imediatos o Ministério Público, titular 
exclusivo da ação penal pública (CF, art. 129, I), e o ofendido, titular da ação penal privada (CPP, art. 
30); como destinatário mediato o juiz, que se utilizará dos elementos de informação nele constantes, 
par ao recebimento da peça inicial e para formação do seu convencimento quanto à necessidade de 
decretação de medidas cautelares.” (Capez, 2005, p. 67) 
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Na distinção de polícia judiciária e administrativa, conta-se ainda com a 

opinião de outro autor: 

Diferenciam-se ainda ambas as polícias pelo fato de que o ato fundado na 
polícia administrativa exaure-se nele mesmo. Dada uma injunção, ou 
emanada uma autorização, encontra-se justificados os respectivos atos, 
não precisando ir buscar o seu fundamento em nenhum ato futuro. A polícia 
judiciária busca seu assento em razões estranhas ao próprio ato que 
pratica. A perquirição de um dado acontecimento só se justifica pela 
intenção de futuramente submetê-lo ao Poder Judiciário. Desaparecida 
esta circunstância, esvazia-se igualmente a competência para a prática do 
ato. (Bastos, 2001a, p. 153) 

Tecidas estas considerações doutrinárias acerca da diferenciação das 

polícias administrativas e judiciárias, o que interessa ao presente estudo, é que 

ambas, dentro de sua devida competência, são “instrumentos da Administração” 

que alcançam ao Estado os meios necessários para por em prática medidas 

preventivas (fiscalização, vistoria, notificação, autorização, licença, ostensividade) 

ou medidas repressivas (dissolução de reunião, interdição de atividade, apreensão 

de mercadorias, prisão de pessoas), ambas com a finalidade de manter a ordem 

social (Mirabete, 2003a, p. 87). 

Entretanto, em vários momentos, não bastam os simples atos normativos 

e meros procedimentos administrativos para que todos os indivíduos se comportem 

dentro das regras que a sociedade estabeleceu. Diante de um comportamento 

delituoso, torna-se necessário por parte do Estado o uso da força com a finalidade 

de coagir o infrator a se submeter ao cumprimento da lei. 

 

4.2 Uso da Força na manutenção da ordem pública. 

Em vídeo aula do SENASP/ANP, o palestrante Marcelo Vladimir Corrêa 

conceitua que força é toda intervenção compulsória, que o agente de segurança 

utiliza, sobre o indivíduo ou grupo de indivíduos, reduzindo ou eliminando sua 

capacidade de autodecisão. Ou seja, a força tem o objetivo de compelir uma pessoa 

ou grupo de pessoas a fazer ou deixar de fazer determinada ação.(Uso, 2007) 
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Observa-se que neste conceito, em um primeiro momento, não se trata 

necessariamente de uma intervenção em uma situação de crime, ou que o indivíduo 

coagido seja um criminoso. Trata-se na verdade de um instrumento utilizado pelo 

agente de segurança, seja ele privado, na defesa de um patrimônio particular, ou do 

agente encarregado pela segurança pública. 

De toda sorte, o que interessa ao presente estudo é a segurança pública. 

E, neste caso, o uso da força decorre das competências do Estado, de modo que 

“[...]o policial está legalmente autorizado ao uso da força que ele pode intervir 

abrindo possibilidades de resolução dos conflitos que vão desde a negociação até a 

imposição de formas de obediência[...]”(Muniz, 1997, texto digital). 

A utilização da força na atividade policial que decorre do poder estatal e 

visa a manutenção da ordem pública é inerente ao próprio cargo de policial, pois: 

Há momentos, [...] em que o policial assume o papel de um coordenador 
que decide o que será feito, comanda as ações e determina os 
comportamentos. Este é o caso, por exemplo, de um socorro a vítimas de 
acidente de trânsito: parar o trânsito, cercar a área, afastar os transeuntes, 
chamar a ambulância, assegurar o seu acesso, lidar com parentes e 
vítimas, respaldar as decisões médicas dos atendentes, coordenar o apoio 
para um trânsito rápido até o hospital, e mesmo colaborar para a presteza 
do atendimento das vítimas. [...]”(Muniz, 1997, texto digital). 

E a autora completa mais adiante: “Tudo isso seria impossível sem a 

perspectiva de compelir, o que pressupõe, uma vez mais, a possibilidade do uso de 

força para obter obediência”. [...]”(Muniz, 1997, texto digital). 

Mas, não é só uma atribuição legal, já que cabe ao policial também, 

diante de situação concreta, tomar a decisão pela utilização ou não da força, no 

momento da intervenção. É neste sentido que opina Mesloh: 

“A opção em recorrer à força, e as decisões relativas ao nível de força a ser 
utilizado, estão dentro do poder discricionário dos agentes de polícia. 
Assim, o policial é que deve decidir, em cada situação, se deve ignorar, ou 
confrontar e coagir o cidadão a obedecer sua orientação.” Mesloh (2008, p. 
9) 20  

                                                            
20“ Conclusions to use force, and decisions concerning the extent of force to be used, are within the 
discretion of police officers. Thus, an individual officer must decide in each situation whether to 
ignore, or confront and coerce a citizen to follow his direction.” 
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Tratando-se as algemas como um instrumento utilizado pela polícia, outro 

autor afirma que “[...] incumbirá à própria autoridade avaliar as condições concretas 

que justifiquem ou não o seu emprego, isto é, quando tal instrumento consistirá em 

meio necessário para impedir a fuga do preso ou conter a sua violência” (Capez, 

2008, texto digital), de modo que qualquer tentativa de balizar o uso de apetrechos 

por meio de critérios subjetivos engessa prejudicialmente a atividade policial. 

Para isso, é fundamental que o policial tenha um preparo mental 

condicionado que permita, diante de situação concreta, articular todos os recursos 

de que dispõe a fim de poder prover e sustentar a ordem pública. Os que não têm 

esta perspectiva bem evidenciada cometem o engano de considerar que qualquer 

uso de força consiste, a priori, em violência policial. Ou seja, é preciso ter a 

disposição o conhecimento e técnicas que qualifiquem e orientem a ação do polícial, 

permitindo-lhe aplicar a medida suficiente e comedida de força numa dada 

ocorrência (Muniz, 1999). 

Na legislação encontra-se previsão que trata sobre o emprego da força 

no CPP, in verbis: 

Art. 284. Não será permitido o emprego de força, salvo a indispensável no 
caso de resistência ou de tentativa de fuga do preso. 
Art. 292. Se houver, ainda que por parte de terceiros, resistência à prisão 
em flagrante ou à determinada por autoridade competente, o executor e as 
pessoas que o auxiliarem poderão usar dos meios necessários para 
defender-se ou para vencer a resistência, do que tudo se lavrará auto 
subscrito também por duas testemunhas. 

Estes artigos autorizam a utilização da força na medida necessária para 

cumprir a ordem de prisão, não só aos agentes públicos incumbidos da tarefa, mas 

às pessoas do povo que auxiliarem na contenção daquele incorrido em ato ilícito. 

No que se refere ao uso de algemas, observa-se aqueles que criticam o 

seu emprego, neste caso, afirmam que a utilização deste apetrecho é uma força 

abusiva e desnecessária, quando o preso não apresentar resistência ou não tentar 

fugir. 

Neste sentido opina um conselheiro da OAB: 
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 “[...] a utilização de algemas está condicionada, numa relação de 
proporcionalidade, à imprescindibilidade do meio em razão da 
periculosidade do indivíduo, ou seja, o detido deve apresentar um perigo 
atual ou iminente ao sucesso da operação policial (Regis, 2008, texto 
digital). 

Reportagem de uma revista elitizada retrata o ponto de vista de um 

advogado: 

O advogado criminalista, Ronaldo Marzagão, que está há mais de 40 anos 
na estrada da profissão, afirma que é necessário avaliar a situação da 
prisão, a periculosidade do alvo, possíveis tentativas de fuga e 
possibilidade de reação violenta. Se não houver nenhum desses 
elementos, “não tem sentido a banalização da algema” (Erdelyi, 2005, texto 
digital). 

Conforme estas opiniões, não devem as algemas ser empregadas de 

forma indiscriminada, mas somente em situações específicas. Porém a definição do 

momento certo para utilizar ou não do instrumento sempre se pauta em critérios de 

cunho subjetivo, ou que se encontram no universo das probabilidades, tais como: 

“periculosidade” e “possibilidade de reação”. 

Por outro lado, o Superintendente da Polícia Federal de São Paulo, 

Leandro Daiello Coimbra, assevera que:  

A algema não significa emprego abusivo de força. Ao contrário. Serve para 
neutralizar a força. [...] Para a Polícia, não algemar o preso é a mesma 
coisa que colocá-lo em uma cela com as portas abertas. [...] O policial tem 
um segundo para avaliar se a situação é perigosa ou não. Sua avaliação 
pode custar a vida de um colega. [...] na PF a regra para o emprego de 
algemas está previsto em manual interno. Pelo manual, a algema deve ser 
utilizada nos casos em que serve para preservar a integridade física do 
preso, do policial ou de terceira pessoa. É uma técnica que evita riscos 
(apud Costa, 2008, texto digital). 

 

É legítimo o emprego dos instrumentos necessários para manter a ordem 

pública, inclusive as algemas, como se pode ver nos ensinamentos de conhecido 

doutrinador brasileiro: 

Quando a Constituição da República preceitua ser dever do Estado a 
segurança pública, a este devem ser assegurados os meios que garantam 
tal mister, estando, portanto, os órgãos policiais legitimados a empregar os 
instrumentos necessários para tanto, como a arma de fogo e o uso de 
algemas, por exemplo.(Capez, 2008, texto digital) 
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Dentro da perspectiva de uso progressivo da força21 as algemas são 

utilizadas por todas as polícias do país. Diante das correntes divergentes sobre o 

assunto, permanece o questionamento com relação ao fato de este instrumento ser 

um objeto de força violenta na prisão, ou apenas um equipamento empregado 

justamente para neutralizar a necessidade da força. 

 

4.3 Algemas como instrumento não letal 

Nem sempre é possível a resolução pacífica dos conflitos, fazendo-se 

necessário muitas vezes o emprego da força, conforme visto na seção anterior. Esta 

força advinda do poder Estatal, e posta em prática pelas polícias tem vários níveis 

de intervenção: vai desde a simples presença ostensiva até uma atitude que pode 

ter resultados fatais. Para estes casos, o agente policial dispõe da arma de fogo, 

que deve ser usada somente em caso de legítima defesa própria ou de terceiro. Ou 

seja, é um recurso extremo que só deve ser tomado em último caso. 

                                                            
21 O ponto central na teoria do uso progressivo da força é a divisão da força em níveis diferentes, de 
forma gradual e progressiva. O nível de força a ser utilizado é o que se adequar melhor às 
circunstancias dos riscos encontrados. 
Nível 1 – Presença física: Basta a mera presença ostensiva para inibir eventuais intenções 
criminosas, por alguém nas proximidades; 
Nível 2 – Verbalização: O policial profere uma ordem verbal; 
Nível 3 – Controle de contato ou controle de mãos livres: Trata-se do emprego de talentos táticos por 
parte do policial por meio de técnicas de mãos livres, condução e imobilização, inclusive através de 
algemas. 

Nível 4 – Técnica de submissão (controle físico): Emprego de força suficiente para superar a 
resistência ativa do indivíduo, podendo utilizar cães, técnicas de forçamento e agentes químicos, já 
que o suspeito é violento. 

Nível 5 - Táticas defensivas não-letais: Constitui medidas para deter a atitude agressiva do indivíduo 
por meio do uso de todos métodos não letais, tais como, gases fortes, cassetetes, choque elétrico, e 
utilização da arma de fogo sem disparo com intenção letal, apenas intimidatoria, juntamente com 
verbalizações. 

Nível 6 – Força Letal: Empregado para reprimir perigo mortal eminente. Constitui uma medida 
extrema (Brasil, 2007). 
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A Organização das Nações Unidas já se preocupou com uso de armas 

de fogo nas ações policiais em 1990, tendo estabelecido princípios22 que devem 

reger as políticas governamentais e as orientações aos Funcionários Responsáveis 

pela Aplicação da lei23, como se constata no artigo 2º, in verbis: 

Os governos e entidades responsáveis pela aplicação da lei deverão 
preparar uma série tão ampla quanto possível de meios e equipar os 
responsáveis pela aplicação da lei com uma variedade de tipos de armas e 
munições que permitam o uso diferenciado da força e de armas de fogo. 
Tais providências deverão incluir o aperfeiçoamento de armas 
incapacitantes não-letais, para uso nas situações adequadas, com o 
propósito de limitar cada vez mais a aplicação de meios capazes de causar 
morte ou ferimentos às pessoas. Com idêntica finalidade, deverão equipar 
os encarregados da aplicação da lei com equipamento de legítima defesa, 
como escudos, capacetes, coletes à prova de bala e veículos à prova de 
bala, a fim de se reduzir a necessidade do emprego de armas de qualquer 
espécie (Princípios, 1990, texto digital). 

Embora não seja citado especificamente o uso de algemas, estas podem 

ser consideradas sim um instrumento alternativo à arma de fogo, já que possuem a 

função imobilizante e assim minimizam a necessidade do uso da força e de outros 

meios mais enérgicos. 

Neste sentido é a opinião de Gomes (2006a, texto digital) ao afirmar que 

“O emprego de armas incapacitantes não letais para minimizar o risco de pôr em 

perigo pessoas abrange não só as pistolas de ondas elétricas (taser M26 e X26)24, 

mas também a utilização de algemas, com função imobilizante e restrição ao uso de 

força e de arma de fogo.  

                                                            
22 Princípios básicos sobre o uso da força e armas de fogo pelos funcionários responsáveis pela 
aplicação da Lei: Adotados por consenso em 7 de setembro de 1990, por ocasião do Oitavo 
Congresso das Nações Unidas sobre a Prevenção do Crime e o Tratamento dos Delinquentes. 
23 A expressão “Funcionários encarregados da aplicação da lei" refere-se a todos os executores da 
lei, nomeados ou eleitos, que exerçam poderes de natureza policial, especialmente o poder de 
efetuar detenções ou prisões.  
24Armas Taser funcionam do mesmo modo básico que as armas de choque comuns, exceto que os 
dois eletrodos de carga não estão permanentemente unidos à estrutura. Em vez disso, estão 
posicionados nas extremidades dos longos fios condutores conectados ao circuito elétrico da arma 
que são disparados na direção do suspeito. 

 A principal vantagem desse mecanismo é poder atingir os agressores a uma distância grande (4 a 6 
metros). Há vários modelos com características ligeiramente diferentes tais como a M26 e X26. 
(HowStuffWorks, [2008?]) 
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Em outro artigo, o mesmo autor, com propriedade, já expressava esta 

opinião: 

Um equívoco comum é associar o uso da algema ao emprego de força, 
quando, na verdade, a algema é forma de neutralização da força e de 
imobilização do delinqüente. É menos traumático, doloroso e arriscado 
imobilizar o meliante pelo recurso à algema, do que pelo acesso a técnicas 
corpóreas de imobilização (Gomes, 2006a, texto digital). 

Ou seja, fica evidente que as algemas são um recurso capaz de 

dispensar uma ação mais enérgica e, até mesmo, da arma de fogo diante de uma 

reação inesperada do preso. 

Por outro lado, há uma corrente que afirma serem as algemas recurso 

que se deve restringir a casos excepcionais, apenas quando o preso demonstra 

alguma intenção de reagir, ou depois dele já ter reagido. 

E neste sentido, a contundente posição de Ubyratan Guimarães 

Cavalcanti que aponta a utilização do apetrecho de contenção como atitude 

pejorativa, afirmando que “Não há menor sombra de dúvida, pois, é mesmo público 

e notório que, em nosso país, usam por demasia as algemas e, em alguns casos, 

até com o talante de humilhar, de degradar o cidadão preso, ou conduzido[...]” 

(apud Herbella, 2008, p. 135). 

Nesta mesma direção, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do 

Brasil manifestou através da proposição 0055-2006/COP sua opinião sobre o uso 

indevido de algemas. O texto da preposição apresenta clara confusão entre o uso 

das algemas e o emprego de força, associando inclusive as algemas a uma forma 

de violência: “A OAB repudia todas as formas de violência e, em especial, as que 

revelam abuso de poder mediante o emprego desnecessário de algemas”  (Toron, 

2006, texto digital). 

Entretanto, a grande preocupação, segundo outro autor, é a tênue 

situação entre a necessidade ou não do uso do apetrecho, já que imprevisível é a 

reação do ser humano diante de sua prisão. Estas reações não podem ser previstas 

senão por meio de probabilidades precárias, já que é possível se fazer uma média 

sobre as reações de um dado grupo, mas, jamais prever a reação de um indivíduo 
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específico. E afirma que “isso é um fato inegável da psicologia que nenhuma 

filigrana jurídica poderá refutar”. (Garrido, 2008, texto digital). 

Também preocupado com a integridade física dos envolvidos em uma 

ação, Faria (2008), que é policial rodoviário federal, afirma ser importante para a 

própria sociedade conduzir o preso algemado, pois se está tirando de circulação um 

criminoso de forma segura, evitando que o mesmo tome alguma atitude violenta 

durante eventual fuga. A importância também se coloca para o próprio preso, visto 

que ele corre risco de sofrer conseqüências graves, já que o aparato policial está 

preparado para uma reação inesperada, apenas com uso de recursos letais. 

Também, a contenção do detido torna-se importante para a própria 
sociedade, pois esta tem a confiança de que aquele conduzido pelas forças 
de segurança não irá evadir, sendo devidamente conduzido às autoridades, 
não retornando imediatamente ao seio comunitário. E, como não poderia 
deixar de ser, também é de extrema importância para a segurança do 
próprio conduzido, pois o aparato policial no Brasil não possui meios de 
contenção às reações dos detidos, com efeitos não letais ou equivalentes, 
de forma generalizada (Faria, 2008, texto digital). 

 

Tendo em vista as condições de trabalho da maioria dos órgãos policiais 

no Brasil, que estão longe do ideal, havendo muitas vezes escassez de recursos e 

de efetivo, bem como, o nível de treinamento dos agentes, Faria (2008) afirma que 

os policiais trabalham sempre sob tensão, podendo considerar qualquer movimento 

do custodiado como uma ameaça para si ou para outros. Isso gera uma constante 

atmosfera de insegurança podendo ocorrer uma atitude até mesmo precipitada por 

parte de algum policial armado.  

Isso leva o autor a afirmar que:  

[..] em caso de uma prisão ou detenção da minha pessoa, farei questão do 
uso da algemas para minha condução, deixando o meu condutor em 
condições de diminuir a sua preocupação comigo, o que será seguro para 
todos nós, haja vista o nível de habilitação técnica das nossas polícias 
brasileiras (Faria, 2008, texto digital).  

Como visto, as algemas tem a função de imobilizar o preso, evitando que 

este possa esboçar alguma reação violenta. Não é possível prever a reação de uma 

pessoa na eminência de perder sua liberdade, ainda que temporária. O preso pode 

tentar fugir e sair correndo simplesmente, como pode atacar o policial, tomar algum 
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popular de refém, e até mesmo atentar contra sua própria vida, pulando de uma 

janela ou, jogando-se na frente de um caminhão que está em movimento. Toda 

essa gama de possibilidades de reação fica significativamente limitada, se ele não 

dispõe das mãos, pois não pode abrir portas, janelas, não consegue se apoiar no 

parapeito, não consegue subir algum muro, nem agarrar alguma pessoa, e, o que é 

mais importante, não consegue manusear nenhuma arma. 

Sendo assim, algemando o preso, não haverá nenhuma necessidade de 

uma ação enérgica e potencialmente letal contra o ele, visto que não apresenta 

perigo significativo enquanto estiver com as mãos contidas, tampouco, o policial ou 

terceiros correrão riscos quanto a sua integridade física, tema que será tratado a 

seguir. 

 

4.4 Preservação da integridade física do policial, de terceiros e do preso 

Dentro da perspectiva das algemas serem um instrumento capaz de 

neutralizar a necessidade do uso de força, pode-se afirmar também que se trata de 

um instrumento de suma importância para segurança de todos os envolvidos na 

ação de prisão. 

Neste sentido temos a seguinte opinião: 

O uso de algemas sempre foi determinante para a segurança dos policiais, 
evitando uma possível reação do detido, o que na maioria das vezes, não 
pode ser previsto pelo aparato policial, bem como não pode ser respondido 
por outros meios, a não ser com o uso da força (Faria, 2008, texto digital).  

Na medida em que seja necessário um maior emprego da força 

física no empate entre policial e preso, maiores são as possibilidades de ocorrerem 

danos físicos e lesões tanto para um como para outro.  Sendo assim, lembrou o 

autor que “É certo que a questão do uso de algemas deve ser uma referência de 

segurança da equipe policial e do preso, modalidade de imobilização, e não de uso 

da força policial” (Gomes, 2006b, texto digital). 
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Outro aspecto a ser considerado, é a imprevisibilidade da reação da 

pessoa prestes a perder sua liberdade, ainda que temporariamente, como visto no 

item anterior. As algemas têm a condição de inibir alguma pretensão reativa do 

preso, visto que tem seus movimentos limitados. As reações podem ser de toda 

ordem, desde a simples tentativa de fuga, como a tentativa de agressão contra o 

seu detentor, podendo tomar-lhe a arma, ou até a tentativa de suicídio. 

Cada uma dessas situações exemplificadas acima já aconteceu e 

podem ser encontrados vários exemplos na crônica policial: 

Exemplo clássico e recente ocorreu em março de 2005, no Condado 

norte americano de Fulton, Atlanta, ocasião em que o juiz Rowland Barnes, sua 

estenógrafa Julie Brandau e um policial foram assassinados minutos antes do 

julgamento de Brian Nichols o qual, sem algemas, conseguiu retirar a arma do 

policial que o escoltava e alvejá-los. Uma quarta pessoa foi baleada na cabeça e foi 

internada em estado grave. Na seqüência, Brian Nichols ainda tentou roubar o carro 

de um jornalista do principal jornal de Atlanta, que resistiu e foi agredido pelo 

suspeito25 (Acusado, 2005). 

Mais recentemente, no início de abril de 2009, um homem de 42 

anos, preso sob acusação de tráfico de drogas se jogou do 8º andar do prédio da 

Polícia Federal na cidade de Cuiabá, no estado do Mato Grasso. O suicídio26 

                                                            
25 “ATLANTA, EUA, O juiz Rowland Barnes, de Atlanta (Geórgia), uma funcionária da Justiça e um 
policial foram assassinados nesta sexta-feira no tribunal por um homem que seria submetido a 
julgamento e que conseguiu escapar após o triplo homicídio. [...] O incidente aconteceu às 09h (11h 
de Brasília), quando Nichols esperava o início do julgamento na sala de Barnes por estupro e outros 
crimes.  De acordo com as informações divulgadas, enquanto Barnes despachava outros casos civis 
antes de se dedicar ao caso de Nichols, o homem atacou um agente na sala, agarrou sua pistola, 
atirou no juiz e em uma funcionária. Depois, saiu armado da sala no oitavo andar do tribunal, 
disparou em um policial no corredor, ganhou a rua e, em uma esquina próxima, atirou em outro 
agente. [...]” (Acusado, 2005, texto digital) 
26 “Um homem preso sob acusação de tráfico de drogas se jogou ontem, por volta das 16h, do 8º 
andar do prédio da Polícia Federal (PF), localizado na avenida do CPA, em Cuiabá. Asael de Souza 
Matos, de 42 anos, tinha sido detido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e encaminhado à sede da 
PF sob a acusação de transportar quatro quilos de cocaína. O entorpecente estava acondicionado 
em uma mala, dentro de um ônibus que seguia de Porto Velho (RO) para Cuiabá.  De acordo com a 
assessoria de imprensa da PF, Asael aguardava para ser interrogado quando cometeu o suicídio. O 
traficante estava com uma das mãos algemada em um banco de ferro maciço, instalado em uma das 
salas da Delegacia de Repressão a Entorpecentes, situada no 8º andar da sede da Polícia Federal. 
No momento em que ia ser encaminhado para o interrogatório, um dos dois policias que estavam na 
sala retirou as algemas de Asael. Neste instante, ele aproveitou a situação e empurrou o policial. 
Segundo a assessoria da PF, o agente ainda tentou segurar o traficante, mas não conseguiu impedir 
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aconteceu em uma reação inesperada, quando um agente retirou-lhe as algemas 

para conduzi-lo à sala do interrogatório. O preso empurrou o policial, correu na 

direção da janela e saltou. (Campos, 2009). 

Com relação às atitudes inesperadas do preso e referindo-se à 

decisão sumulada sobre o assunto pelo STF, Garrido (2009, texto digital) afirma: 

A verdade é que essas reações súbitas e ofensivas por parte dos presos, 
durante sua custódia, são muito mais comuns do que supõe a vã 
jurisprudência. Mesmo assim, não satisfeitos em expor o policial à tão 
grave perigo, ainda querem que ele fundamente por escrito as razões 
evidentes que o levaram a não colocar a própria vida em risco. Em seguida, 
irão submeter suas justificativas à apreciação subjetiva de uma autoridade 
judiciária, que nada entende da vivência e prática policial, e que poderá 
inclusive responsabilizar civil e criminalmente o agente da lei caso o uso 
das algemas não seja convalidado, a posteriori, desde a tranqüilidade e 
conforto de um gabinete. Seria cômico se não fosse trágico(sic). 

Os fatos ocorridos e noticiados pela imprensa poderiam ser 

evitados, ou terem suas consequências amenizadas, caso os detidos estivessem 

devidamente contidos pelas algemas, não lhes permitindo oportunidade de 

reagirem. 

 

4.5 Abuso de Autoridade e Constrangimento Ilegal 

Desde os mais remotos tempos existe uma luta entre a liberdade do 

indivíduo e o poder do Estado. Foram necessários vários séculos para que se 

alcançasse um estágio de maior respeito aos direitos do Homem (Freitas; Freitas, 

2001). 

Neste contexto, considera-se crime de abuso de autoridade as condutas 

previstas na Lei 4.898/6527, que versa sobre as diversas formas de intervenção 

                                                                                                                                                                                         
que ele se atirasse de cabeça em uma das vidraças do prédio. Ele caiu próximo da entrada do 
estacionamento da PF.[...]” (Campos, 2009, texto digital). 
27 Lei. 4.898/65 [...] Art. 3º. Constitui abuso de autoridade qualquer atentado: a) à liberdade de 
locomoção;  b) à inviolabilidade do domicílio;  c) ao sigilo da correspondência; d) à liberdade de 
consciência e de crença; e) ao livre exercício do culto religioso; f) à liberdade de associação; g) aos 
direitos e garantias legais assegurados ao exercício do voto; h) ao direito de reunião; i) à 
incolumidade física do indivíduo; (...) 
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abusivas de agentes públicos, e tem como objetivo restringir a atuação do estado 

sobre o cidadão e, por conseguinte do agente que o representa. 

A Lei nº 4.898/65 definiu os crimes de abuso de autoridade, reproduzindo 

em seu art. 4º, alínea “a”, o tipo penal previsto no art. 35028 do CP. O mesmo 

acontece com as condutas previstas no Parágrafo Único, inciso I, II e III repetidas 

no art. 4ª, alíneas “a” e “b”. Já o inciso IV, prevê a conduta subsumida em outros 

dispositivos da mesma lei especial. Por isso, os crimes de abuso de poder previstos 

no art. 350, bem como os do art. 32229 do CP, foram absorvidos pela lei específica 

nº 4.898/65. “Embora haja algumas decisões em sentido contrário, o art. 350, do CP 

deixou de ser aplicado após a vigência da lei nº 4.898/65, com raras exceções 

referentes ao Parágrafo Único, inciso IV” (Mirabete, 2003b, p. 2285).  

Este também é o entendimento de Nucci (2009, p. 1172) que acrescenta, 

ao comentar o inciso III do Parágrafo Único do art. 350 do CP que: “Pode configurar, 

conforme o caso, crime de tortura, previsto na Lei 9.455/97[...]”, abordado na seção 

2.5. 

Já o Constrangimento Ilegal, descrito no art. 146 do CP, e que se 

encontra dentro do capítulo que trata dos crimes contra a liberdade individual, é um 

tipo penal que visa punir o agente que obrigar outrem a fazer determinada ação 

contra sua vontade ou contrária a lei. Senão vejamos o dispositivo in verbis: 

Art. 146 - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, ou 
depois de lhe haver reduzido, por qualquer outro meio, a capacidade de 

                                                                                                                                                                                         
Art. 4º Constitui também abuso de autoridade: a) ordenar ou executar medida privativa da liberdade 
individual, sem as formalidades legais ou com abuso de poder;  b) submeter pessoa sob sua guarda 
ou custódia a vexame ou a constrangimento não autorizado em lei; c) deixar de comunicar, 
imediatamente, ao juiz competente a prisão ou detenção de qualquer pessoa; (...) 
28 Art. 350 - Ordenar ou executar medida privativa de liberdade individual, sem as formalidades 
legais ou com abuso de poder:  Pena - detenção, de um mês a um ano. 
Parágrafo único - Na mesma pena incorre o funcionário que: 
I - ilegalmente recebe e recolhe alguém a prisão, ou a estabelecimento destinado a execução de 
pena privativa de liberdade ou de medida de segurança; 
II - prolonga a execução de pena ou de medida de segurança, deixando de expedir em tempo 
oportuno ou de executar imediatamente a ordem de liberdade;  
III - submete pessoa que está sob sua guarda ou custódia a vexame ou a constrangimento não 
autorizado em lei; 
IV - efetua, com abuso de poder, qualquer diligência. 
29 Art. 322 - Praticar violência, no exercício de função ou a pretexto de exercê-la: 
Pena - detenção, de seis meses a três anos, além da pena correspondente à violência. 
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resistência, a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não 
manda: 

Cabe salientar, neste caso, que a conduta não se refere especificamente 

ao agente público, incumbido de poder Estatal, mas de qualquer pessoa do povo 

que imponha o constrangimento sobre alguém. No que tange ao agente público, o 

abuso de autoridade e o constrangimento ilegal, tem estreita relação com a tortura e 

o direto a integridade física, abordados na seção 2.5.  

Situações em que pode haver necessidade de uma postura incisiva são 

freqüentes na atividade policial, ocorrendo muitas vezes até enfrentamento físico, 

onde qualquer excesso por parte o agente público, configura crime que acarretará 

em dano à integridade física, ou até mesmo moral, do preso. 

 

4.6 Uso de algemas e os princípios constitucionais 

A grande discussão em torno do tema é a colisão entre a atividade 

policial pelo uso das algemas com os princípios constitucionais. 

Não há dúvidas que esta discussão se asseverou nos últimos tempos, 

tanto entre os doutrinadores, como por parte dos legisladores, o que se constata 

pelo grande quantidade de projetos de leis em trâmite no Congresso Nacional, 

abordada na seção 3.3. 

Esta súbita preocupação com a questão, segundo um delegado da 

Polícia Federal, se deve ao grande número de prisões, sobretudo de “cidadãos 

ilustrados”, empresários e detentores de mandato eletivo, que na visão de alguns 

profissionais de Direito e políticos, o uso irrestrito desse recurso é desnecessário, já 

que seus clientes não oferecem risco potencial social ou periculosidade (Gomes, 

2006b).  
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O uso exagerado é, na opinião de vários juristas e jornalistas, um 

atentado aos princípios fundamentais constitucionais do cidadão que está sendo 

preso ou conduzido. 

A OAB, Conselho Seccional de São Paulo, aprovou voto de repúdio 

contra o uso abusivo de algemas por parte de agentes do Estado afirmando que: 

O uso indiscriminado de algemas constitui um excesso, uma sanção 
infundada, que foge dos limites da lei brasileira e serve apenas para 
espetacularizar a diligência policial para a mídia e submeter à execração 
pública o cidadão que, embora detido, deve ter sua dignidade preservada, 
não podendo ser submetido a tal constrangimento irreparável, patrocinado 
por agentes do Estado, que têm o dever legal de garantir o cumprimento 
dos principais constitucionais e da legislação em vigor (OAB-SP, 2005, 
texto digital). 

E termina reiterando que o emprego das algemas consiste em ilegalidade 

que fere as garantias individuais:  

Egrégio Conselho Seccional da OAB SP aprova voto de repúdio a essa 
flagrante ilegalidade e violação constitucional, que tem se verificado com 
freqüência no Brasil, por ferir as garantias individuais, a dignidade humana 
e por atentar contra o Estado Democrático de Direito (Idem) 

A mesma entidade, agora por meio de seu Conselho Federal, aprovou 

um parecer para que o uso de algemas seja expressamente regulamentado. O 

relator da preposição, em seu voto, afirma:  

A questão que se coloca é a de se saber se num Estado Democrático de 
Direito é possível (lícito) o emprego de algemas fora dos casos de real 
necessidade. Sim, pois num Estado que tem, de um lado, na dignidade 
humana um princípio reitor e, de outro, na presunção de inocência uma 
garantia, ambos com assento constitucional, não se pode permitir o 
emprego abusivo de algemas e, muito menos, com o fim de degradação do 
ser humano, rico ou pobre, negro ou branco, homem ou mulher (Toron, 
2006, texto digital).  

E mais adiante, o mesmo relator complementa: 

[...] admitir que os ricos e ocupantes de cargos do poder público possam 
ser algemados sem qualquer necessidade, mas para o cumprimento de um 
costume injusto e revelador de uma desmedida prepotência, traduzindo, 
portanto, uma espécie de regra de isonomia gritantemente abusiva, é 
permitir que se crie um caldo de cultura de violência por parte dos agentes 
do Estado que ofende a dignidade humana (idem) 
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Tamanha preocupação culminou ao bater às portas do STF, movendo 

seus Ministros a promulgar a Súmula Vinculante nº 1130, estudada na seção 3.4 

desse trabalho. Na ocasião o presidente do STF, ministro Gilmar Mendes, disse que 

a súmula tinha basicamente o objetivo de evitar o uso de algemas para exposição 

pública do preso. Afirmou que “a Corte jamais validou esta prática, que viola a 

presunção da inocência e o princípio da dignidade humana”. Ainda, segundo ele, 

em geral, a utilização de algemas já é feita com o propósito de violar claramente 

esses princípios. Concluiu afirmando que o objetivo é "algemar e colocar na TV” 

(Brasil, Supremo, 2008b, texto digital). 

Como se vê, são recorrentes as opiniões no sentido de considerar o 

emprego das algemas como atitude violadora dos direitos constitucionais. 

Por outro lado, os que defendem a legitimidade do uso de algemas em 

presos, contrapõem a suposta violação de garantias constitucionais com a realidade 

prática da atividade policial.  

Um delegado da Polícia Federal afirma que “É certo que a questão do 

uso de algemas deve ser uma referência de segurança da equipe policial e do 

preso, modalidade de imobilização, e não de uso de força policial” e completa “não 

se pode, contudo, admitir tergiversação, ou seja, seu recurso de forma antiética, 

com vilipêndio da pessoa humana” (Gomes, 2006b, texto digital). 

Em uma entrevista, José Ivan Guimarães Lobato que era superintendente 

da PF no Estado de São Paulo, afirmou que “O uso da algema é uma tradição. É 

um instrumento da Polícia Federal. Não sabemos qual vai ser a reação das 

pessoas. As algemas podem e devem ser usadas em toda e qualquer prisão, é uma 

medida de segurança” (apud, Erdelyi, 2005, texto digital). 

                                                            
30 “Só é lícito o uso de algemas em caso de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à 
integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade 
por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar civil e penal do agente ou da autoridade e de 
nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do 
Estado” 
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Já Francisco Carlos Garisto, que foi presidente da FENAPEF – 

Federação Nacional dos Policiais Federais, ao ser entrevistado na mesma matéria 

jornalística, rememora as 123 grandes operações deflagradas nos três anos 

anteriores, e trás o dado de que não foi disparado um só tiro, que nenhum policial 

ou suspeito sequer sofreu um arranhão. “Essa é a justificativa das medidas 

utilizadas: garantir a segurança e a ordem de todos. A algema é uma segurança” 

(apud, Erdelyi, 2005, texto digital). 

As algemas são um instrumento de trabalho dos órgãos policiais em todo 

o mundo. A principal razão para seu emprego, como visto anteriormente, é a 

segurança de todos os envolvidos. Diante da possível imposição de se dispensar 

seu uso, sob o pretexto de lesão às garantias constitucionais do preso, se correrá o 

risco de expor a vida dos policiais. 

Neste sentido, analisa-se o raciocino do psicólogo e policial civil, Garrido 

(2008) que apresenta uma proposição onde se considera hipoteticamente que haja 

apenas 1% de chance de um preso reagir durante sua condução, atentando contra 

a vida do policial. Diante desse índice, caso fosse possível se chegar a ele 

estatisticamente, o autor faz os seguintes questionamentos: 

[...] seria justo submeter o agente da lei a tal risco, mesmo que ínfimo, em 
nome de uma suposta dignidade do preso? Quem, em sã consciência, 
participaria de uma roleta russa mesmo sabendo que teria apenas 1% de 
chance de levar um tiro nos miolos? Pois bem: uma súbita reação do preso, 
ainda que aparentemente remota, pode ceifar a vida de um policial. Então, 
por que sujeitá-lo de forma tão vil a essas danações do capeta? O que vale 
mais – responda depressa: um sentimento subjetivo de dignidade ou a 
vida do policial? Qualquer indecisão poderá ser fatal (Garrido, 2008, texto 
digital, grifo nosso) 

Ou seja, ainda que ocorra supostamente um atentando à dignidade da 

pessoa, teria que esta se sobrepor à vida do ser humano investido da função de 

policial?  

Os demais princípios constitucionais estudados neste trabalho encontram 

o mesmo dilema do princípio da dignidade da pessoa humana: argumentos sobre  

suas violações trilham caminhos abstratos da doutrina e da hermenêutica jurídica, 
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mas esbarram em graves questões de ordem prática, sendo dessa forma, 

dissociada da árdua realidade na qual se insere a atividade policial. Realidade essa, 

segundo Garrido (2008, texto digital), “muito distante dos gabinetes, plenários e 

bibliotecas”. 

Entretanto, em que pese a doutrina policial recomenda que se utilize as 

algemas como instrumento de contenção, há de se reconhecer que a exposição do 

preso aos holofotes da mídia e da execração pública deve ser rechaçada, por 

submeter o detido a situação constrangedora, capaz de lhe causar danos muitos 

mais severos e duradouros do que a pena pela qual deverá pagar por seu crime. 

Além do mais, não são raras às ocasiões em que presos preventivamente são 

inocentados ao final do processo, mas sua exposição já lhe provocou sequelas 

irreparáveis. 

 

4.7 O princípio da proporcionalidade no impasse entre os direitos individuais 
e o interesse público de repressão ao crime com uso de algemas 

O princípio da proporcionalidade que também é reconhecido como 

princípio da razoabilidade por parte dos doutrinadores, tem sido empregado de 

maneira crescente na jurisprudência brasileira. Entra em cena sempre que houver 

conflito de direitos e de outros princípios, se propondo a encontrar uma solução 

justa no caso concreto. 

O princípio da proporcionalidade, segundo Frey (2005, p. 69) “tem a 

função primária de preservar direitos fundamentais”. Ainda segundo a referida 

autora, os direitos fundamentais, dada a carga axiológica neles inserida, vivem em 

tensão permanente, “limitando-se reciprocamente, ou seja, ora um prevalecerá em 

detrimento do outro, ora ocorrerá o contrário.” 

Essa tensão não é diferente no tema em estudo no presente trabalho, 

onde por um lado se tem as garantias e direitos fundamentais, no outro, o interesse 
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coletivo. Há que se encontrar um equilíbrio para o impasse, sendo o princípio da 

proporcionalidade um caminho a ser considerado. 

Se por um lado as garantias e direitos fundamentais individuais trilharam 

um longo caminho na história da humanidade, vindo a se petrificar na Constituição, 

estes não devem ser encarados como redoma intransponível em torno de um 

sujeito. É necessário que essa proteção individual encontre o limite do interesse 

público, que deve prevalecer. Neste sentido, a autora afirma que: 

Não há, no sistema constitucional brasileiro, direitos ou garantias que se 
revistam de caráter absoluto, mesmo porque de relevante interesse público 
ou exigências derivadas do princípio de convivência das liberdades que 
legitimam, ainda que excepcionalmente, a adoção, por parte dos órgãos 
estatais, de medidas restritivas das prerrogativas individuais ou coletivas,  
desde que respeitados os termos estabelecidos pela própria Constituição 
(Frey, 2005, p. 70). 

Na própria Constituição se encontra um sistema completo de regras que 

possibilitam a existência do Estado e a convivência pacífica dos seus cidadãos. 

Existem inúmeras prerrogativas individuais, cujo Estado deve garantir, mas que 

precisam encontrar limite quando estas prerrogativas colidem com a manutenção da 

ordem social, conforme visto na 2.6, ameaçando a existência do próprio Estado. 

Por isso, não é possível que sob pretexto da violação das garantias 

individuais, determinados segmentos da sociedade queiram se esquivar das regras 

sociais e dos procedimentos policiais utilizados de forma indistinta, sem apreciar 

condição política ou social. Em qualquer ação do Estado e seus agentes, há que se 

considerar sempre os interesses, direitos e garantias individuais, relativizando-os 

com os de interesse coletivo, pois segundo Moraes (2007, p. 27-28): 

Os direitos humanos fundamentais, dentre eles os direitos e garantias 
individuais e coletivos consagrados no art. 5 da Constituição Federal, não 
podem ser utilizados como um verdadeiro escudo protetivo, da prática de 
atividades ilícitas, tampouco como argumento para afastamento ou 
diminuição da responsabilidade civil ou penal por atos criminosos, sob pena 
de total consagração ao desrespeito a um verdadeiro Estado de Direito. Os 
direitos e garantidas fundamentais consagrados pela Constituição Federal, 
portanto, não são ilimitados, uma vez que encontram seus limites nos 
demais direitos igualmente consagrados pela Carta Magna. 

No direito, encontram-se diversas situações em que determinada 

prerrogativa de caráter individual, ou de pequeno grupo, pode ser sacrificado em 
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prol de interesse maior, sobretudo o interesse coletivo, por exemplo, a propriedade 

privada frente à desapropriação31 por interesse público. O mesmo ocorre “no caso 

de princípios constitucionais contrastantes, o sistema faz atual um mecanismo de 

harmonização que submete o princípio de menor relevância ao de maior valor 

social” (Capez, 2003, p. 34). 

Assim, no caso de utilização das algemas para contenção de um 

criminoso, encontra-se o policial, no exato momento da ação, em um dilema diante 

do conflito de garantias e princípios constitucionais daquele preso e sua prerrogativa 

de realizar a prisão e a condução com segurança, resguardando o interesse público.  

O policial, como agente do Estado, tem, entre várias funções, justamente 

a de prender pessoas, seja por ordem judicial, seja por flagrante delito. Estas 

funções não partem de uma motivação íntima da pessoa incumbida nesta função, 

mas do dever imposto pela legislação. Sendo assim, é de interesse público que um 

criminoso seja levado diante da autoridade judiciária, já que “é dever do Estado, 

através de medidas concretas, combater a criminalidade, que represente ameaça 

aos direitos fundamentais da sociedade e dos cidadãos” (Frey, 2005, p. 88) 

Igualmente, é de interesse público a preservação da vida do agente, de 

terceiros, como também do próprio preso. Sendo assim, cabe aqui invocar 

novamente o questionamento apresentado por Garrido (2008, texto digital, grifo 

nosso) “O que vale mais – responda depressa: um sentimento subjetivo de 

dignidade ou a vida do policial?”  

Essa é a questão na qual o princípio da proporcionalidade pode pousar 

sua luz e apontar uma solução, ao menos por quanto não se tenha uma legislação 

apropriada, como também, pode servir de guia na elaboração dessa lei ora 

inexistente. 

                                                            
31 Desapropriação é um procedimento pelo qual o poder público retira compulsoriamente um bem 
certo de um particular, adquirindo para si esse bem, de acordo com o fundamento da supremacia do 
interesse público sobre o privado (fins sociais). A declaração de utilidade pública deve constar 
fundamento legal, destinação, identificação do bem e a manifestação do Poder Público. Uma causa 
comum para desapropriação é a remoção de imóveis para a construção de estradas ou serviços de 
transporte massivo, como trens. (Meirelles, 2006, p. 599-623, passim) 
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É oportuno, pois, que ocorra uma ampla discussão, considerando-se 

todos os aspectos envolvidos, com o intuito de se despertar para a importância de 

lutarmos pela consolidação dos direitos e princípios fundamentais e pela efetivação 

da justiça. 



 

 

 

 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De tudo que foi exposto, podemos dizer que os direitos e garantias 

individuais, encontram-se num constante processo de consolidação no sistema 

jurídico de nossa jovem democracia, mas já constituem o arcabouço mais 

importante de conquistas difíceis em nossa história, devendo ceder seu exercício 

somente quando houver ameaça ao próprio Estado Democrático de Direito 

arriscando o convívio pacífico dos seus cidadãos. 

Num momento em que se observa a criminalidade em ascensão, se 

organizando, permeando as instituições e implementado um verdadeiro Estado 

paralelo, há de se buscar medidas duras através dos mecanismos repressivos 

disponíveis, ainda que se possa atingir os direitos e princípios constitucionais 

fundamentais. 

A população espera e exige a prisão de criminosos que, continuamente, 

violam os direitos fundamentais do cidadão, como a vida, a liberdade, a segurança e 

a propriedade, e os órgãos policiais tem reagido na forma de investigações e 

prisões levando à apreciação da justiça, aqueles que devem pagar por seus crimes. 

O mal-estar sempre presente pela privação da liberdade no ato da prisão 

é incontornável, por isso somente são criminalizadas com penas de prisão as lesões 

mais graves aos bens jurídicos fundamentais, tutelados pelo Direito Penal. 

Assim, em decorrência da análise sobre o emprego de algemas, ao longo 

do trabalho, temos que a sua utilização, de modo preventivo, no ato de prisão, antes 
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mesmo da ocorrência da tentativa de fuga, pode encontrar guarida no interesse 

público em garantir a aplicação dos exatos princípios da justiça, em defesa da 

própria coletividade. O poder de polícia, que existe implicitamente no ato 

administrativo de algemar, se reveste de licitude enquanto escorado na 

predominância do interesse público sobre o particular. 

Quando alguém é privado da liberdade em decorrência da lei, não se 

admite, no entanto, a exposição dessa pessoa, algemada ou não, para 

achincalhamento público, sob pena de responsabilização da administração pública e 

do agente por crime de abuso de autoridade. 

Da mesma forma, o uso de algemas, quando evidentemente 

desnecessário, desproporcional ou exagerado, causa lesões à integridade física ou 

à dignidade do detido, determina a sujeição dos policiais à legislação sancionatória 

pertinente. 

A despeito da carência de legislação expressa, no âmbito federal, quanto 

ao uso de algemas, esta ganhou atenção ultimamente por parte do legislativo, o que 

se vê pela quantidade de proposições tratando do assunto e as recentes 

modificações do CPP que dotaram o Capítulo referente ao julgamento pelo Tribunal 

do Júri de tal regulamentação. 

No mesmo diapasão, o STF preocupou-se em intervir na questão ao 

julgar um polêmico Habes Corpus, aproveitando-se para justificar a publicação de 

uma Súmula Vinculante que regula o assunto. Saltou aos olhos de qualquer 

observador coerente que o Egrégio Tribunal curvou-se às pressões da elite por uma 

solução à exposição de seus pares em prisões promovidas pela PF.  

Neste ponto, entendemos que o STF, data vênia, errou em utilizar-se de 

uma solução inadequada, dando um “jeitinho brasileiro” e criando uma súmula à 

margem da legislação, desrespeitando a formalidade exigida pela EC 45/2004. Na 

verdade, o que se manifesta por trás da súmula é uma atitude essencialmente 

preconceituosa, é como se o colarinho branco não precisasse ser algemado e tiram 

do uso do equipamento somente a sua simbologia de suposta humilhação. 
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Só quem já os exerceu sabe como o transporte e a condução de detidos 

são momentos tensos, ante a eminência de uma inesperada reação ou 

arrebatamento, o que, até os dias atuais, vinha justificando o genérico algemamento 

dos presos. Por isso, a contenção pelas algemas visa sempre prevenir e evitar 

qualquer reação que leve a um confronto, com instauração de crise com graves 

consequências ao custodiado, aos seus condutores e às pessoas circundantes. 

Somente se algema pessoas que estão sendo levadas ao cárcere com 

grades de ferro, onde a liberdade de locomoção fica totalmente privada. Seria, 

assim, tão despropositado que o algemamento fosse tomado como regra, em que 

se limita e restringem parcialmente o movimento das mãos?  Neste raciocínio, 

infere-se que as algemas seriam uma cela portátil, no mesmo sentido que 

compartimentos seguros em veículos podem ser considerados uma cela móvel. 

Não algemar o criminoso, seja ele de que classe social for, ou indiferente 

do crime cometido, é como prender alguém em sala sem grades e sem portas, e o 

que é pior, deixar ao seu alcance armas, possíveis reféns, e veículos com chave na 

ignição. O recurso das algemas representa um modo de agir preventivo e não 

repressivo, o comportamento do preso é imprevisível e o uso de algemas deve ser 

visto como técnico na prática policial. 

No que concerne à colisão entre os direitos e princípios constitucionais 

fundamentais, o princípio da proporcionalidade aí está para resolver esta questão. 

Entretanto esta resolução ocorre por meio de ponderações de um lado e de outro, 

até que se atinja um equilíbrio, quando já se está falando do tratamento de um fato 

jurídico no âmbito dos fóruns e tribunais. Ou seja, depois que um acontecimento no 

universo dos fatos reais já se transformou em processo judicial, no conforto de 

gabinetes e salas de audiências climatizadas com cadeiras acolchoadas é que se 

vai discutir e analisar o que está serenamente impresso em autos, códigos e livros. 

O que falta, é encontrar-se uma fórmula de aplicar o referido princípio na 

vida real, em momento anterior ao processo, onde não há tempo, não há 

oportunidade para se analisar o conflito entre as garantias individuais. As ações 

policiais são pautadas no sentido de preservar o bem maior de todos: a vida, ainda 
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que outras garantias possam sair arranhadas no processo. Porém, o princípio da 

proporcionalidade precisa manifestar-se também fora do mundo jurídico: um 

caminho possível seria através de um mecanismo conhecido como “bom senso”. 

A injusta violência empregada em nome do Estado, de triste memória na 

história do país, deve ser definitivamente banida. Mas isso não autoriza uma 

excessiva permissividade e tolerância com os criminosos, sejam os que agem de 

modo violento com emprego de armas, ou que investem ardilosamente contra os 

cofres públicos. 

Dessa forma, entendemos que o uso de algemas deve ser a regra, pois o 

interesse da coletividade há de prevalecer sobre o interesse particular.  Pela própria 

essência do Direito Penal, nem todos direitos fundamentais do preso são 

preservados, a começar pela sua liberdade. Por isso, salvo em situações 

excepcionais, todos os indivíduos contra os quais houver ordem de prisão, seja 

temporário, preventiva, ou por sentença condenatória definitiva, ou que esteja em 

flagrante delito, independente do seu status social, precisam ser algemados.  

Temos que considerar que todo preso, na eminência de ser privado de sua 

liberdade, é de periculosidade presumida, pois o instinto humano é de liberdade, 

podendo, por isso, a fuga ser até considerado um direito natural do preso. 

Por fim, acreditamos que o ato de algemar, à priori, não afronta a 

dignidade da pessoa humana, havendo sim, respeito aos princípios constitucionais 

no seu emprego, quando se considera a necessidade de garantia da integridade 

física dos agentes, transeuntes e do próprio preso; quando é utilizada como 

apetrecho eficiente de contenção não violento e não letal, como recurso preventivo 

e não repressivo para garantir bens jurídicos tão valiosos como a própria vida dos 

envolvidos no ato prisional. 
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ANEXO A – Debates e Aprovação da Súmula Vinculante nº 11 

 

 

 

 

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (PRESIDENTE) -Ministro Marco Aurélio, ficamos, a partir da sessão passada, de discutir o 
tema do novo verbete vinculante sobre o uso de algemas.  

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO -Senhor Presidente, os Colegas estão lembrados que julgamos, na última assentada, o Habeas
Corpus nº 91.952, e o Plenário, sem divergência, teve a oportunidade de assentar, naquele julgamento, na análise da matéria, que a utilização de algemas é 
sempre excepcional, sendo o último recurso diante da possibilidade real de fuga e da periculosidade do agente.  
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Encaminhei a Vossa Excelência um simples esboço de verbete vinculante para
constar da súmula da jurisprudência predominante do Supremo.
Evidentemente, esse esboço há de contar com a colaboração dos Colegas no
sentido de aperfeiçoá-lo, de tornar realmente extremo de dúvidas que a
utilização de algemas é exceção. A regra é ter-se, com as cautelas próprias, a
condução do cidadão, respeitando-se, como requer a Constituição Federal, a
respectiva integridade física e moral.  
Mencionei, Presidente, como referências, em primeiro lugar, o diploma
primário, o diploma básico -a Constituição Federal -, aludindo ao artigo 1º, que
versa os fundamentos da República e revela, entre esses, o respeito à
dignidade humana. Também fiz alusão, sob o ângulo constitucional, a outra 
garantia: a garantia dos cidadãos em geral, dos brasileiros e dos estrangeiros
residentes no Brasil com respeito à integridade física e moral.  

Em última análise, mencionei o inciso XLIX do artigo 5º a revelar que há de se
respeitar a integridade física e moral do preso. Lastimavelmente, no Brasil,
considerados os danos, a responsabilidade civil, administrativa e até a penal
ainda engatinham.  
Remeti, também, a preceito que torna claro que consubstancia tipo penal o
abuso de autoridade. Mais do que isso: o Tribunal, tendo em conta  
o precedente a que me referi, assentou que o próprio Código de Processo
Penal contém dispositivo que, interpretado, sob o ângulo teleológico, do
objetivo da norma, conduz ao afastamento do uso abusivo das algemas.  
Também menciono como referência o Código de Processo Penal Militar,
pedagógico a respeito da matéria. E, por último, há uma lei, que tem sido muito
pouco acionada, coibindo, sob o ângulo da tríplice responsabilidade -
administrativa, cível e penal -, o abuso por parte da autoridade constituída. E
então comecei, de forma muito sintomática, a referência aos precedentes,
citando o Recurso de Habeas Corpus nº 56.465, de São Paulo, relatado pelo
Ministro Cordeiro Guerra, ex-integrante, antes de vir a honrar esta Casa, do 
Ministério Público.  
Mencionei, também, precedentes do Ministro Francisco Rezek e da Ministra
Cármen Lúcia e, por último, o julgado do último dia 7 do corrente mês. E,
então, esbocei a seguinte proposta de verbete: “Preso. Uso de algemas. A
utilização de algemas, sempre excepcional, pressupõe o real risco de fuga ou a
periculosidade do conduzido, cabendo evitá-la ante a dignidade do cidadão”.  

É o esboço que está em Mesa para apreciação pelo Colegiado. Apenas
consigno que busquei ser, ao máximo, fiel à dicção, à doutrina da própria
Corte.  
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO -Senhor 
Presidente, Vossa Excelência e o Ministro-Relator me permitem? Também
concordo plenamente com todas as ponderações, o raciocínio e os argumentos
do eminente Relator, mas está parecendo-me que, talvez, a Corte devesse ser
um pouco mais explícita.  
Proponho outra redação: “Só é lícito o uso de algemas” -Ministro Eros Grau, 
não estou pondo na negativa, só estou começando com a expressão “é lícito”.
Não estou dizendo que é ilícito, mas que “Só é lícito ... em caso de fundado
receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia por parte do
custodiado”. Parece-me que, assim, cobriríamos todas as hipóteses possíveis
de necessidade, como diz o eminente Ministro-Relator, “do uso excepcional
das algemas”.  
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO CARLOS BRITTO -Ministro Cezar 
Peluso, Vossa Excelência pode repetir a redação? O EXCELENTÍSSIMO 
SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO -“Só é lícito o uso de algemas em caso 
de fundado receio de fuga...”. Não basta  
o mero receio, pois qualquer um pode tê-lo; é preciso que haja algum
fundamento para tanto, como, por exemplo, na detenção de um velho que não
consegue andar, pode haver até o receio de fuga, mas ele não é fundado. Ou
de perigo à integridade física própria, isto é, do próprio custodiado, ou alheia,
por parte do custodiado.  
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA ELLEN GRACIE -Ministro Cezar 
Peluso, isso já incluiria os casos de resistência?  

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO -Sim. A 
resistência significa risco à integridade física dos agentes e do próprio 
custodiado.  
Creio que não basta o enunciado. É preciso que o Tribunal deixe claras as 
conseqüências jurídicas da inobservância da súmula vinculante. Isto é, o 
Tribunal não pode transformá-la em mera recomendação, no sentido de que os 
agentes de autoridade possam, segundo o seu arbítrio, cumpri-la, ou não, sem 
nenhuma conseqüência.  
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO ... -(cancelado)  
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO MENEZES DIREITO -Ministro 
Celso, Vossa Excelência me permite?  
Tenho a sensação de que o Ministro Marco Aurélio pôs a questão com 
absoluta correção, como de hábito, mostrando a importância da decisão do 
Supremo.  
Pouca gente se lembra, nessas horas, de decisões similares em países que 
têm estratificada a sua Corte Suprema, como foi o Case Miranda, nos Estados 
Unidos, que anulou todo um processo exclusivamente porque faltou a 
identificação explícita dos direitos do réu quanto à sua defesa.  

Penso que a nossa Corte Suprema, concretamente, deu um passo 
extremamente avantajado quando reconheceu essa excepcionalidade, como 
disse o Ministro Marco Aurélio, do uso de algemas. Mas nós precisamos 
talvez aqui deixar o subterfúgio. O que estarrece é que realmente, diante de 
uma decisão tomada à unanimidade da Corte Suprema do país, um delegado 
da Polícia Federal, pura e simplesmente, desqualifique essa decisão do 
Supremo, entendendo que é normal o uso de algemas, que depende do uso de 
algemas em uma situação de fato.  
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO -Ministro 
Menezes Direito, Vossa Excelência me permite?  
Isso revela o que tenho consignado -e já consigno há uns três ou quatro anos -, 
que estamos vivendo um período de perda de parâmetros, de abandono a 
princípios, princípios caros em uma sociedade que se diga democrática.  

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO MENEZES DIREITO -Então, essa 
advertência posta pelo Ministro Cezar Peluso tem toda pertinência. Nós temos 
de explicitar que o descumprimento dessa súmula vinculante traz 
conseqüência, conseqüência não apenas no campo penal, com o crime de 
desobediência, como conseqüências gerais para o Estado no campo da 
indenização por dano moral.  
É necessário explicitar isso concretamente, porque não pode a decisão da 
Corte Suprema ficar subordinada a essas manifestações completamente 
extemporâneas de afronta visível ao que aqui foi decidido.  
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO ... -(cancelado)  
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO -Sem prejuízo 
da responsabilidade administrativa e penal do agente.  
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO ... -(cancelado)  
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO CARLOS BRITTO -Senhor 
Presidente, entendo que a redação proposta pelo Ministro Cezar Peluso, em 
seqüência do Ministro Marco Aurélio, atende bem às exigências 
constitucionais. Eu me louvo muito na Constituição.  
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES 
(PRESIDENTE) -Na verdade, pelo que percebo, há acréscimos que estão 
sendo feitos, a questão da responsabilidade e da anulação do ato.  
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO ... -(cancelado)  
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO CARLOS BRITTO -O que a 
redação consagra é a tese da excepcionalidade do emprego de algemas. Essa 
tese que arranca diretamente da Constituição está explicitada, está consagrada 
na proposta de redação, porque a Constituição é que diz com todas as letras, 
art. 5º:  
“III -ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou 
degradante;”  
Esse tratamento degradante significa infamante, humilhante, como se dá 
quando o ser humano, ainda que preso em flagrante de delito, é exibido ao 
público como se fosse um troféu, uma caça, numa atmosfera de exibicionismo 
policial.  
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO ... -(cancelado)  
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 O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO CARLOS BRITTO -Perfeito.
Depois, a Constituição, não satisfeita com essa determinação em prol da
dignidade da pessoa humana, diz no inciso XLIX do mesmo art. 5º:  
“XLXI -é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral;”  

E não há dúvida de que o uso das algemas exacerba o estado de privação da
liberdade com conseqüências de ordem física e de ordem moral.  

Não podemos, porém, perder de vista, sobretudo quando a prisão se dá em
flagrante, que num contexto de segurança pública os agentes policiais não
podem perder jamais o que se poderia chamar de prudente arbítrio para saber
se a situação é exigente ou não da quebra dessa excepcionalidade, mas
sempre no pressuposto de que o uso das algemas é excepcional.  

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO ... -(cancelado)  
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO CARLOS BRITTO -É nesse 
sentido, é a prudente discrição.  
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO ... -(cancelado)  
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO CARLOS BRITTO -Porque arbítrio, 
aqui, não é arbitrariedade.  
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO ... -(cancelado)  
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO CARLOS BRITTO -Entendo 
também que a proposta do Ministro Cezar Peluso tem o mérito de obrigar que
juiz, que determine o uso das algemas em qualquer dos presos, fundamente a
sua decisão, fora do flagrante, portanto, para assegurar a ordem de uma
audiência, ainda que processada perante o Tribunal do Júri.  
E, para concluir, Ministro Cezar Peluso, eu sugiro, apenas, que devamos
substituir “custodiado” por “preso”, porque a Constituição menciona preso em
diversas passagens, não usa “custodiado”, “preso”, só isso.  

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO -Senhor 
Presidente, Senhores Ministros, eu só gostaria de acrescentar que
pronunciamento da Corte, nesta oportunidade, é relevante para definir os
estritos limites a respeito de uma situação que me dá impressão de estarmos
vivendo uma época surrealista: qualquer investigador de polícia, em início de
carreira, sabe quando deve usar as algemas; qualquer um. Vivi muitos anos
como Juiz de Direito em São Paulo, exercendo a jurisdição penal, e jamais tive
conhecimento de algum caso em que investigador de polícia não soubesse
distinguir, diante da situação de fato, se deveria, ou não, usar as algemas.  

Portanto, todo esse debate que se levanta não é sobre a inteligibilidade do que 
a Corte declara; há, nele, outros motivos, a respeito dos quais a Corte, a meu
ver, deve permanecer sobranceira, porque não são esses desafios que põem
em risco a autoridade do Supremo Tribunal Federal, num Estado Democrático
de direito, a menos que este deixe de ser, a partir de agora, Democrático e de
direito. Esses discursos não são relevantes.  

É importante que a Corte fixe sua posição e, mais do que isso, que deixe claras
as responsabilidades do cumprimento, porque, com isso, deixaremos explícito 
que o Ministério Público, o Ministério da Justiça, o Diretor do Departamento de
Polícia Federal, Estadual, Municipal, o juiz de Direito, todos têm
responsabilidade diante do conteúdo e da eficácia da súmula.  

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO ... -(cancelado)  
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO -É na mão deles 
que está o cumprimento de uma súmula que resguarda normas de caráter
constitucional.  
De modo que, Senhor Presidente, também estou de acordo com os adendos e
faço, finalmente, a seguinte proposta de nova redação, em que incluo a
sugestão da Ministra Ellen Gracie, para deixar peremptória a hipótese de
resistência...  
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO EROS GRAU -Senhor Ministro 
Cezar Peluso, poderia fazer uma pequena observação?  
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO -Pois não, claro. 

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO EROS GRAU -Gostaria só que 
constasse desses nossos debates uma pequena  

observação que me parece fundamental. Falou-se em discrição. Na verdade, 
não é um ato discricionário.  

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO CARLOS BRITTO Mas, evidente. 
A discrição aí é prudente ponderação do caso concreto.  
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO EROS GRAU -Se Vossa 
Excelência me permitir terminar a frase, é o seguinte: entendo que a
discricionariedade -eu e a doutrina -, é uma escolha entre indiferentes jurídicos.
Aí se trata da aplicação da Constituição e da lei. De modo que não se trata de
arbítrio, não, mas sim de aplicar o que nós decidimos. É ato de legalidade, ato
vinculado.  
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO -É o que a 
doutrina italiana chama de ato devido, “atto dovuto”.  
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO CARLOS BRITTO -Eu quero ver 
excluir a subjetividade do agente diante de um caso concreto.  
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO EROS GRAU -Ministro, não 
vamos fazer disso aqui um seminário e nós dois não vamos nunca concordar.  

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO CARLOS BRITTO -Mas foi Vossa 
Excelência que introduziu o tema do seminário aqui, a falar de doutrina. Vossa
Excelência é que está trazendo a doutrina para cá.  
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO EROS GRAU -Absolutamente. 
Senhor Presidente, estou tentando deixar claro e explicitado que não se trata
de um ato discricionário, mas sim de um ato de aplicação, ato vinculado. O 
Ministro Marco Aurélio resumiu tudo. Esse é o ponto para que não se trate de
imprudência. É ato vinculado. Tem de se aplicar a Constituição e a súmula
nesses termos, sem margem de escolha pessoal. Só isso.  

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO CARLOS BRITTO -A própria 
súmula é vinculante, nem precisa dizer que a decisão é vinculante.  
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO -Senhor 
Presidente, eu vou enunciar aqui o que redigi e submeter à consideração da
Corte: “Só é lícito o uso de algemas em caso de resistência e de fundado 
receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia por parte do
preso, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente e da
autoridade, bem como de nulidade da prisão ou do ato processual”. Pode não 
ser, eventualmente, como já sucedeu, em ato típico de prisão, o uso de
algemas, mas em outras circunstâncias, caso em que o ato processual fica
contaminado de nulidade.  

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO ... -(cancelado)  
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES 
(PRESIDENTE) -A periculosidade já está na proposta do Ministro Marco 
Aurélio.  

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO ... -(cancelado)  
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO -Sim, mas é 
perigo à integridade física própria ou alheia. Esse perigo, ou resulta das 
condições objetivas ou das subjetivas. Isto é, no caso de alguém preso em
flagrante por crime violento, evidentemente a presunção é de que pode
apresentar risco.  
Por isso é que me parece esta uma época surrealista. Qualquer investigador 
de polícia sabe quando deve usar algemas. O resto é polêmica que tem outros
propósitos. Não há nenhuma dificuldade de ordem prática em aplicar a súmula,
como nunca houve, até certa época!  

É o que eu submeto à consideração da Corte.  
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES 
(PRESIDENTE) -Eu gostaria de ouvir novamente o texto.  
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO -Senhor 
Presidente, vou ler outra vez: “Só é lícito o uso de algemas em caso de
resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física 
própria ou alheia por parte do preso...” -podemos acrescentar -, “ou de sua 
periculosidade, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do
agente e da autoridade, bem como de nulidade da prisão ou do ato
processual”.  

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO ... -(cancelado)  
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO MENEZES DIREITO -Ministro 
Peluso, qual é a redação da oração final?  
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 O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO -A oração final é: 
“... sob pena de responsabilidade disciplinar...” -porque envolve infração
disciplinar -, “civil e penal do agente e da autoridade”.  
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI -Por que 
não administrativa, Ministro Peluso, ao invés de disciplinar?  

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO -Disciplinar no 
sentido de administrativa.  
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI -Porque, 
talvez, administrativa é mais ampla.  
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (PRESIDENTE) -
E a parte final?  
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO -A parte final: 
“...bem como de nulidade da prisão ou do ato processual”.  
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (PRESIDENTE) -
Ministro Marco Aurélio.  
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO -Senhor 
Presidente, o teor, em si, é extraído do ordenamento jurídico.  
Apenas estava conversando com o Ministro Peluso sobre o afastamento de um
possível pretexto da autoridade policial para pôr as algemas -preservar a 
integridade física -o que é excepcionalíssimo -do próprio custodiado, do próprio
preso, porque, nesse campo, o subjetivismo é que vai grassar, e continuaremos
tendo a generalização do uso das algemas.  

Não sei se deixaríamos, porque Vossa Excelência, Ministro Cezar Peluso, se
refere à integridade...  
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO -À integridade 
física própria ou alheia por parte do preso.  
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO -Própria direciona 
ao conduzido.  
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO CARLOS BRITTO -É, mas pode 
ocorrer, Excelência.  
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO -Receio que seja 
uma alavanca para chegar-se sempre, sempre, à utilização das algemas.  

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO -Ministro, mas o 
que me parece é que, qualquer que seja a redação que o Supremo dê, se o 
agente e a autoridade não quiserem cumprir, não será a redação que os vai
impedir.  
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO Mas não 
podemos raciocinar, também, com o excepcional, o teratológico, o extravagante.
No mais, penso que, na substância, a redação está harmônica com as
discussões travadas quando do julgamento do habeas referido e com a ordem
jurídica, principalmente a constitucional.  
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO ... -(cancelado)  
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO Como é que 
poderíamos acrescentar aqui ou propor um enunciado autônomo?  

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO CARLOS BRITTO -Tenho para mim 
que a redação do Ministro Peluso atende a todas essas situações.  

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO MENEZES DIREITO -Pode repetir, 
Ministro Peluso? Vossa Excelência pode repetir?  
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO -“Só é lícito o uso 
de algemas em caso de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à
integridade física própria ou alheia, por parte do preso, sob pena de
responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente e da autoridade, bem como
de nulidade da prisão, do ato processual...”. Podemos acrescentar “sem prejuízo
do registro”.  
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI -Em 
casos devidamente justificados.  
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO -Então é isto: “Só é 
lícito o uso de algemas em casos devidamente justificados...”.  

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA ELLEN GRACIE -Ministro Peluso, 
por favor, apenas uma intervenção. Começando com “O  

uso de algemas só é lícito em tais casos... -estes, esses e aqueles -, a serem 
justificados sob pena de...”.  

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO MENEZES DIREITO -Ministra 
Ellen Gracie, perdão, desculpa a interrupção, é que se colocar “devidamente 
sob pena de”, pode vincular a ausência de justificação à penalidade. Então,
tem que se tirar, tem que se colocar nessa forma que o Ministro Peluso 
sugeriu agora.  
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA -Gostaria de 
fazer uma pergunta, Senhor Presidente.  
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES
(PRESIDENTE) -Sim.  
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA -Estamos 
tratando da periculosidade do agente. E quando a periculosidade estiver no
ambiente em que opera o agente? Refiro-me às regiões conflagradas do Brasil, 
quando a periculosidade não está no agente que procede a prisão, mas no
ambiente em que opera o preso.  

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO ... -(cancelado)  
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO Basta 
acrescentar “...por parte do preso ou de terceiros”.  
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO CARLOS BRITTO -Na verdade, 
essa situação está contemplada na redação.  
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO EROS GRAU -Se Vossa 
Excelência me permitir, colocaríamos no final da frase “... cumprindo ao agente 
justificá-lo”.  
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI -A 
preocupação do Ministro Celso é que essa justificativa seja expressa, reduzida
a termo. Ela pode dar-se a priori, quando o juiz determina, motiva o seu, ou a 
posteriori, depois de conduzido o preso, na delegacia e em termo próprio, no 
boletim de ocorrência ou outro documento apropriado.  

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO ... -(cancelado)  
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI -Para 
que permita, como pretende o Ministro Celso, que o Poder Judiciário possa 
eventualmente confrontar essa justificativa por escrito.  

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO -Então, a 
redação ficaria assim: “Só é lícito o uso de algemas em caso devidamente
justificado, por escrito, de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo 
à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, sob
pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente e da autoridade,
bem como de nulidade da prisão ou do ato processual”.  
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO -Presidente, 
seria interessante digitarmos e distribuirmos para aprovação.  
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES
(PRESIDENTE) -E votaremos logo em seguida.  
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO CARLOS BRITTO -Vamos ouvir o 
Procurador-Geral, então?  
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES
(PRESIDENTE) -Primeiro, vamos ter o texto digitado e, depois, vamos ouvilo. 
Primeiramente vamos chegar ao texto básico.  
Portanto, essa é a deliberação prévia, e prosseguiremos em seguida.  

(continuação após o intervalo da sessão)  
(ausente, ocasionalmente, o Senhor Ministro Joaquim Barbosa)  

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES
(PRESIDENTE) -Agora, Senhores Ministros, eu proporia que nós 
retomássemos, então, a discussão a partir dessa nova proposta, a questão das
algemas, a partir dessa nova proposta submetida pelo Ministro Peluso.  
Diz o texto: “Só é lícito o uso de algemas em caso devidamente justificado por
escrito de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade 
física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, sob pena de
responsabilidade disciplinar civil e penal do agente da autoridade, bem como
de nulidade da prisão ou do ato processual.”  

Esta é a proposta.  
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA ELLEN GRACIE -Senhor 
Presidente, tenho uma sugestão de desmembramento do texto para que ele
fique o mais claro possível.  
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 A proposta, que farei circular em seguida, é a seguinte: “O uso de algemas só é 
lícito em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à
integridade física própria ou alheia por parte do preso ou de terceiros. A
excepcionalidade será justificada por escrito. O desrespeito a este enunciado
sumular acarretará responsabilidade disciplinar civil e penal do agente ou da
autoridade, bem assim a responsabilidade civil do Estado tanto quanto a nulidade
da prisão ou do ato processual a que se refere”.  
Incorporaram-se todas as sugestões e se colocou a redação em ordem direta.  

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO -Senhor 
Presidente, não sei, mas tenho preferência por um texto mais curto, porque aí
temos vários períodos. Neste, temos um período só, com algumas orações um
pouco mais longas. Mas, no outro, temos um texto com vários períodos. Quanto a
essa referência ao Estado, que não incluí, parti do pressuposto de que era coisa
tão óbvia que nem precisava ser dita. Mas, em todo caso, para que não se corra
o risco de supor que o Estado não responda, eu sugeriria que, ao final, se 
colocasse “...sem prejuízo da responsabilidade do Estado...”  

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO ... -(cancelado)  
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO CARLOS BRITTO -Senhor 
Presidente, em conteúdo, a proposta de redação da Ministra Ellen não diverge da 
do Ministro Peluso. O conteúdo é o mesmo. A forma é diferente porque a Ministra
decompôs o enunciado em períodos para homenagear a clareza. Eu concordo,
salvo quanto ao início da primeira frase. Prefiro a fórmula adotada pelo Ministro
Peluso, começando com o advérbio “só é lícito”, porque coloca ênfase no caráter
excepcional do uso das algemas que, no fundo, é a tese central consagrada por
essa nossa súmula. O grande objetivo é dizer que o emprego de algemas é
excepcional. Quando a frase começa com o advérbio “só é lícito”, ela ganha em
ênfase.  

Nessa medida, concordo com a proposta da Ministra Ellen, contanto que preserve
as primeiras palavras, a redação inicial da frase central proposta pelo Ministro
Peluso, o advérbio em primeiro lugar, “só”.  
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI -Senhor 
Presidente, a redação proposta pela eminente Ministra Ellen Gracie está
contemplando a responsabilidade do Estado também?  

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (PRESIDENTE) -
Sobre isso o Ministro Peluso já fez referência.  
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO CARLOS BRITTO -O conteúdo é o 
mesmo.  
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI -Então, 
como foi observado, em substância, não há diferença maior entre as duas
propostas: uma faz enunciado em frases mais curtas, e o Ministro Peluso redigiu
a súmula com frases um pouco mais longas.  

Para mim, estou de acordo com ambas as propostas, mas não me oponho a esta
agora ofertada pela eminente Ministra Ellen Gracie.  
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA ELLEN GRACIE -Só peço escusas 
aos colegas porque não há acentos nesse meu computador. Anotarei isso na
cópia que foi agora encaminhada.  
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO CARLOS BRITTO -A vírgula em 
“tanto quanto” deve ser eliminada, não é? Na frase final; “tanto quanto” -sem 
vírgula -“a nulidade da prisão do ato processual a que se refere”.  

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA ELLEN GRACIE -Essa vírgula está 
excessiva.  
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (PRESIDENTE) -
A preocupação que o Ministro Celso de Mello traduz é a de que, com esta
redação, se poderia afirmar que a justificativa seria prévia.  
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO ... -(cancelado)  
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO MENEZES DIREITO -Senhor 
Presidente, como disse o Ministro Carlos Ayres, não há diferença básica na
substância da súmula que retrata bem o voto do Relator, condutor da maioria,
Ministro Marco Aurélio, e as preocupações com o cenário que estamos vendo.  

O que me preocupa é que não temos súmulas com várias orações. As
nossas súmulas sempre têm uma só oração, um só comando. Sugiro
aproveitarmos essa redação, com esta observação que fez o eminente
Ministro Carlos Britto, de começar com o verbo, quase que uma locução
adverbial, no caso, para dar ênfase à excepcionalidade.  
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA -A proposta
do Ministro Cezar Peluso é exatamente essa.  
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO MENEZES DIREITO -É
exatamente nesse sentido. A minha sugestão é que se mantenha esse
conteúdo com esta continuação: “Só é lícito o uso de algemas em caso de
resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física
própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros...”, conforme o Ministro
Cezar Peluso já tinha posto, “...justificada a excepcionalidade por escrito,
acarretando o desrespeito a esse enunciado a responsabilidade disciplinar,
civil e penal do agente ou da autoridade, bem assim a responsabilidade civil
do Estado tanto quanto a nulidade do ato ou do ato processual a que se
refere”.  

Quer dizer, na linha de se fazer um só texto.  
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO ... -(cancelado)  

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES
(PRESIDENTE) -Então vamos formular.  
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO MENEZES DIREITO “Só é lícito
o uso de algemas em caso de resistência e de fundado receio de fuga ou de
perigo à integridade física própria ou alheia, por parte de preso ou de
terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de
responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, bem
assim a responsabilidade civil do Estado tanto quanto a nulidade da prisão
ou do ato processual a que se refere”.  
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA -Ministro,
tanto quanto não seria “e”? É um aditivo.  
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES
(PRESIDENTE) -Ministro Menezes Direito, ficaria então “... sob pena de
responsabilidade disciplinar, civil, penal...”  
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO MENEZES DIREITO “(...) sob
pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da
autoridade, bem assim a responsabilidade civil do Estado e a nulidade da
prisão ou do ato processual a que se refere”. Engloba.  
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES
(PRESIDENTE) -E a nulidade? Acho que não há dúvida quanto a isso.  

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO ... -(cancelado)  
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO MENEZES DIREITO Mas isso
não precisa constar da súmula.  

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO ... -(cancelado)  
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO MENEZES DIREITO -Ministro
Celso de Mello, aproveitando a oportunidade, não sei se é oportuno ou não,
o Ministro Presidente me corrigirá certamente, Vossa Excelência fez
referência ao efeito vinculante. Creio oportuno, até, compreendermos que as
súmulas vinculantes, de uma maneira geral, abrangem também o efeito
impeditivo de recurso, porque ela é o mais abrangendo o menos. Isso
alcançaria até os recursos de agravo para evitar que subisse quando
houvesse a súmula vinculante.  
É importante deixar claro porque as pessoas podem dar essa interpretação
equívoca e, assim, paramos lá embaixo os recursos. Não há sentido termos
uma súmula de efeito vinculante e deixarmos os recursos continuarem a
subir, inclusive os agravos contra os despachos denegatórios de recursos.
Fica bem assentada essa formulação.  
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES
(PRESIDENTE) -É importante essa ressalva.  
Ouço, a partir dessa construção realmente colegiada, o eminente
Procurador-Geral da República.  
O DR. ANTÔNIO FERNANDO BARROS E SILVA DE SOUZA 
(PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA) -Senhor Presidente, Senhores 
Ministros, certo de que se insere nas atribuições do Ministério Público, 
previstas na Constituição da República, a de realizar o controle externo da 
atividade policial, atribuição esta cuja importância ainda não foi 
suficientemente compreendida e, ao mesmo tempo, para manter a coerência 
da posição que assumi na manifestação oral, na sessão de julgamento do  
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 Habeas Corpus nº 91.952, desejo fazer breves observações para reflexão do 
Tribunal, neste momento em que se delibera a propósito do enunciado de Súmula 
Vinculante nº 11, que trata do uso das algemas. Algumas dessas observações, 
evidentemente, já foram até agitadas na discussão porque no texto inicial se 
referiam a questões previstas, mas no texto que agora se propõe algumas delas 
ficaram superadas visto que foram atendidas.  

Na sessão anterior, a questão foi enfrentada à luz de uma situação de fato que
revelava a utilização de algemas durante uma sessão do Tribunal do Júri.
Embora tenha sido essa a situação de fato, e o meu pronunciamento tinha como
base essa situação de fato, o pronunciamento da Corte teve caráter abrangente,
proclamando-se a excepcionalidade do uso das algemas em todos os casos. Na
sessão anterior, não fiz referência, até porque ainda não se encontrava em vigor,
à Lei nº 11.689, de 09 de junho do corrente ano, que alterou dispositivos do
Código e introduziu o § 3º do artigo 474, cujos termos são os seguintes:  

“Art.474 .....................  
§ 3

o 
Não se permitirá o uso de algemas no acusado durante o período em que

permanecer no plenário do júri, salvo se absolutamente necessário à ordem dos
trabalhos, à segurança das testemunhas ou à garantia da integridade física dos
presentes.”  
Cláusulas que, evidentemente, revelam não só a excepcionalidade, mas as 
hipóteses em que se pode ultrapassá-la.  
Como afirmei na sessão anterior, do ponto de vista da situação fática, considero
relevante observar que uma circunstância é aquela em que  
o réu é levado, pela prática de um ato processual, a uma audiência judicial em 
que há uma prévia preparação, designação, de modo que o próprio juiz pode
tomar providências para adequar a segurança à presença do réu sem algemas -e 
aí a razão da norma que está em vigor a partir do dia 10. A outra hipótese é
aquela em que o agente público, ao cumprir um mandado judicial de constrição
da liberdade, gera uma situação de tensão natural entre aquele que será privado
da sua liberdade, situação essa potencialmente conflituosa.  

A preocupação do Ministério Público, exatamente porque tem atribuições de
controle externo, é porque, nessa segunda situação, a observância dessa regra
gera maior tensão. Porque a própria avaliação de quem fará a prisão pode se
frustrar diante de uma compreensão equivocada da conduta da própria pessoa ou
de quem estiver próximo. É uma preocupação com a aplicação do comando
dessa súmula em face de situações concretas. Da mesma maneira que se
preserva, com razão, a dignidade da pessoa humana -e o Ministério Público está
ao lado dessa tese -, também temos de ter a consciência de que não podemos
partir da presunção contrária de que o agente do Estado -o policial -, quando 
cumpre com os seus deveres, também estaria, presumidamente, violando a
regra.  

A concretude dessa norma exigirá também do Judiciário, em todas as instâncias, 
até pelas conseqüências que gera, e uma delas é extremamente grave, não digo
a nulidade da prisão, mas a nulidade do ato processual e a sua eventual
conseqüência no próprio processo penal, além dessas cautelas e ressalvas que
devem ser impostas a quem vai cumprir o comando e quem vai viver aquele
momento de conflituosidade e, também, o julgador, os entendimentos
jurisprudenciais que se formam, para que tal compreensão não dê margem a uma
anulação reiterada de processos em que possa ter havido até uma participação
dolosa da pessoa submetida à constrição.  

A preocupação do Ministério Público é no sentido de que essa ponderação se
faça com o mesmo rigor da aplicação desse enunciado, porque, se há hipótese
de descumprimento, de violação -não do comando constitucional, na verdade,
mas do enunciado da súmula -, ela também não pode gerar uma situação de
desestabilização do trabalho do Estado quando age nessa função importante de
manter a segurança e de dar apoio à atuação jurisdicional de persecução penal. 
A preocupação do Ministério Público é esta: vamos agir, devemos agir, mas todo
o Judiciário deve estar consciente de que, como pode haver o desvio de um lado,
pode também o agente colaborar nesse sentido.  

Então, a decisão desta Corte, evidentemente, é abrangente, como já disse. Mas 
vejo que as situações, enquanto há reprovabilidade e a possibilidade de haver o 
desvio, nos casos em que há o conflito, como é  

perante o júri, perante uma audiência, em que pode ser ponderado, ela pode 
ser muito mais exigida do que naquela em que o agente, às vezes sozinho, 
perante duas ou três pessoas, tenha que tomar uma decisão dessas, como no 
caso de prisão em flagrante.  

Então, é só uma ponderação da atuação do Ministério Público diante deste
contexto. Não podemos viabilizar esse interesse não só estatal, mas também 
da própria sociedade, de conter a criminalidade e usar, quando necessário, a
força na exata medida.  

É essa a consideração que faço diante do enunciado da súmula.  
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO ... -(cancelado)  

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO -Senhor 
Presidente, sem alongar o debate, gostaria de fortalecer as ponderações
sempre muito prudentes do eminente Procurador-Geral e dizer que, realmente, 
o ato de prender ou de conduzir um preso é sempre ato perigoso. Por isso, o 
que me parece também necessário acentuar, na mesma linha da
argumentação do eminente Procurador-Geral, é que, provavelmente, e isto 
deveria ser uma diretriz, a interpretação dos casos concretos deve ser feita
sempre em favor do agente e da autoridade do Estado. Isto é, só vamos 
reconhecer ilícito, quando este fique claro, como caso em que se aplicam as
algemas sem nenhum risco, com o só propósito de expor o preso à execração
pública, ou de lhe impor, longe do público, constrangimento absolutamente 
desnecessário.  
Nos casos de dúvida, a interpretação tem sempre de ser a favor do agente do
Estado, porque realmente é situação perigosa a de conduzir preso. Não se
trata de ato anódino. Secundaria, nesse sentido, as ponderações do
Procurador-Geral.  
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES
(PRESIDENTE) -É importante ressaltar -a questão não está em jogo, mas 
tenho a oportunidade de dizer -que, quando nós discutimos esse tema da
algema, na verdade, estamos apenas a focar um dos aspectos dos abusos.  
O Ministro Celso de Mello acaba de mencionar decisão da Corte
Interamericana de Direitos Humanos sobre a exposição de presos, que é um
caso clássico da jurisprudência constitucional mundial.  
Na verdade, quando estamos a falar hoje desta questão da algema, na prática 
brasileira, estamos a falar da aposição da algema para os fins de exposição
pública, que foi objeto inclusive de considerações específicas no voto do
Ministro Marco Aurélio. De modo que é preciso que estejamos atentos.
Certamente temos encontro marcado também com esse tema. A Corte jamais 
validou esse tipo de prática, esse tipo de exposição que é uma forma de
atentado também à dignidade da pessoa humana. A exposição de presos viola
a idéia de presunção de inocência, viola a idéia de dignidade da pessoa 
humana, mas vamos ter oportunidade, certamente, de falar sobre isto.  

Neste caso específico, a aplicação da algema já é feita com o objetivo de violar
claramente esses princípios. Em geral, já tive a oportunidade de dizer, algemar 
significa expor alguém na televisão nesta condição, ou prender significa hoje
algemar e colocar alguém na televisão. De modo que é esta a questão que
precisa ser de fato enfatizada, e ao Ministério Público incumbe a missão
também de zelar pelos direitos humanos. É fundamental que ele coarcte essas 
ações, inclusive propondo os inquéritos devidos, as ações penais de
responsabilidade, se for o caso.  

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO ... -(cancelado)  
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES
(PRESIDENTE) -Vou, então, reler o texto, Senhores Ministros, que é o 
seguinte: “Só é lícito o uso de algema em caso de resistência e de fundado
receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do
preso ou de terceiros, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do
agente ou da autoridade bem assim a responsabilidade civil do Estado e a
nulidade da prisão ou do ato”.  
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO MENEZES DIREITO -Senhor 
Presidente, falta, depois de “terceiros”, “justificada a excepcionalidade por 
escrito”.  
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES 
(PRESIDENTE) -Então, releio: “Só é lícito o uso de algemas em casos de 
resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física 
própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a 
excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e  
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penal do agente ou da autoridade bem assim a responsabilidade civil do Estado e a 
nulidade da prisão ou do ato processual”.  

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI -Acho 
que, em se tratando do Estado, poderíamos tirar, talvez a palavra “civil” para não
repetir duas vezes “civil” na mesma frase, porque a responsabilidade só pode ser
civil.  
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (PRESIDENTE) -
Responsabilidade do Estado?  
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI -Sim.  

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO ... -(cancelado)  
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (PRESIDENTE) -
Porque é um conceito técnico.  
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI -É que o 
art. 37, § 6º, não faz menção à responsabilidade civil.  

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO ... -(cancelado)  
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO -Senhor Presidente, 
para evitar a necessidade de insistir na responsabilidade do Estado, poderíamos,
como propus, botar uma vírgula no final, acrescentando: “..., sem prejuízo da
responsabilidade do Estado”.  
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO -A esta altura, deve 
estar muito preocupado o Advogado-Geral da União.  
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO ... -(cancelado)  
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (PRESIDENTE) -
Justificada a excepcionalidade por escrito.  
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO ... -(cancelado)  
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO Mas não precisa, 
Ministro Celso de Mello, porque não vai justificar antes. Há certos casos em que
pode até ser justificada antes.  
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO ... -(cancelado)  
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO -Presumidamente 
perigoso. Já está pré-justificado.  
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO MENEZES DIREITO -Já está claro.  

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO ... -(cancelado)  
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (PRESIDENTE) -
Então é este o texto:  
“Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga
ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de
terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade
disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do
ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado”. 

É isto?  
Portanto, posso considerar aprovada com este teor, Senhores Ministros. Será a
Súmula Vinculante 11, do Supremo Tribunal Federal.  
Farei constar da ata as observações do Ministro Carlos Alberto Direito, ressaltando
que passamos a reconhecer que as súmulas vinculantes agora passam a ser
dotadas também, ou passamos a reconhecer, das características das súmulas 
impeditivas de recurso.  
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO -Senhor Presidente, 
só mais uma coisa, uma coisa simples, enfim: nas referências ao art. 5º da
Constituição, deve constar não apenas o inciso XLIX, mas também o inciso III, que 
proíbe tratamento desumano.  
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO CARLOS BRITTO -Esses dois 
fundamentos.  
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO MENEZES DIREITO -Ministro Peluso, 
e o inciso X do art. 5º. Porque é responsabilidade de indenização por dano moral e 
imagem.  
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ANEXO B – Imagens com exemplos de grilhetas 

IMAGEM 1 – Grilheta da década de 1860 – Estados Unidos 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Handcuffs.org 

IMAGEM  2 – Grilheta da década de 1800 - Inglaterra 

 

 

 

 

 

Fonte: Handcuffs.org 

IMAGEM 3 -  Grilheta de 1879 - Estados Unidos 

 

 

 

 

Fonte: Handcuffs.org 
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IMAGEM 4  - Grilheta do início do século passado – Origem desconhecida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Handcuffs.org 

IMAGEM 5 – Grilheta de 1887 – Estados Unidos 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Handcuffs.org 
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ANEXO C – Imagens da algema “figura-de-oito” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Handcuffs.org 
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ANEXO D - Imagem da algema “cifrão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Handcuffs.org 
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ANEXO E – Imagem de algemas modelo atual dotado de catraca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonde: Do autor. 

 

No detalhe é possível observar ar ranhuras que prendem na catraca. 
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ANEXO F – Imagem de algemas emergenciais de plástico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Do autor. 
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